
 

 

Tarefa 06 - Professor Salviano 
 
01. A soma de dois números inteiros positivos é 75 e o maior divisor comum desses números 

é25.Qualadiferençadomaioremrelaçãoao menor dos números? 
 
02. Considere as decomposições canônicas dos números a e b. 

   xa 3 22 11 7 e   yb 32 5 7  
 

Se o maior divisor comum de a e b é 98, então determine x e y. 
 
03. Tem-se três barris cheios com vinho, cujas capacidades, em litros, são, respectivamente, 420, 720 e 450. 

Deseja-se dispor os volumes contidos nesses barris em vasilhas de mesma capacidade de modo que vinhos 
de barris distintos não se misturem e de maneira que as vasilhas fiquem cheias. Qual a quantidade mínima 
de vasilhas necessárias? 

 
04. Dividindo-se 1806 e 852 por um mesmo númerointeiropositivoobtém-serestos6e12, respectivamente. 

Qual o maior valor possível para o referido número? 
 
05. Um terreno com a forma de um retângulo tem 952m de comprimento e 544m de largura. Deseja-se 

cercar esse terreno com arame, usando-se postes equidistantes de 30 a 40 metros e de maneira que em 
cada vértice do terreno haja um poste. Calcule a quantidade de postes necessários. 

 
06. A soma do mínimo múltiplo comum com o máximo divisor comum de dois números inteiros positivos é 

4940. Se o menor é a terça parte do maior, então calcule a diferença do maior em relação ao menor. 
 

07. Considerando  na 218 14 e   nb 320 21 , se mmc (a,b)   x y z82 3 5 7 , então qual o valor da soma 
xyzn? 

 
08. O produto de dois números inteiros e positivosé8vezesomínimomúltiplocomumde 

taisnúmeros.Seasomadetaisnúmerosé144 e um deles é múltiplo de 7, então qual a diferença do maior em 
relação ao menor? 

 
09. Um terreno com a forma de um retângulo pode ser dividido em lotes de 12m10m ou 20m8m ou 

16m24m, sendo que as primeiras dimensões indicam os comprimentos e as segundas, as larguras. Se o 
terreno tem dimensões inteiras, então qual a menor área possível para o mesmo? 

 
10. Em certa escola, há menos de 700 alunos. Se os alunos são contados de 6 em 6 ou de 8 em 8 ou de 10 

em 10 ou de 12 em 12, então sempre sobram 5 alunos. Entretanto, se eles são contados de 11 em 11, 
então não há sobra de aluno. Qual o número de alunos da escola? 


