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TAREFA 15 – Professor Mário
01. Vovó foi viajar com a Tuma da melhor idade do bairro. O número de pessoas está entre 60 e 100. Quantos
havia na viagem, se podemos contar as pessoas de 8 em 8 ou de 10 em 10?
02. Duas pessoas, fazendo exercícios diários, partem simultaneamente de um mesmo ponto e, andado,
contornam uma pista oval que circunda um jardim. Uma dessas pessoas dá uma volta completa em 12
minutos. A outra, andando mais devagar, leva 20 minutos para completar a volta. Depois de quantos
minutos essas duas pessoas voltarão a se encontrar no mesmo ponto de partida?
03. Um relógio A bate a cada 15 minutos, outro relógio B bate a cada 25 minutos, e um terceiro relógio C a
cada 40 minutos. Qual é, em horas, o menor intervalo de tempo decorrido entre duas batidas simultâneas
dos três relógios?
04. Três luminosos acendem em intervalos regulares. O primeiro a cada 20 segundos, o segundo, a cada 24
segundos e o terceiro a cada 30 segundos. Se, em um dado instante, os três acenderem ao mesmo tempo,
depois de quantos segundos os luminosos voltarão a acender simultaneamente?
05. A estação rodoviária de uma cidade é o ponto de partida das viagens intermunicipais. De uma plataforma
da estação, a cada 15 minutos partem um ônibus da viação Sol, com destino a cidade paraíso. Os ônibus
da viação Lua partem da plataforma vizinha cada 18 minutos, com destino a cidade Porta do Céu. Se, às 8
horas os dois ônibus partirem simultaneamente, a que horas os dois ônibus partirão juntos novamente?
06. De um aeroporto partem, todos os dias, três aviões que fazem rotas internacionais. O primeiro avião faz a
rota em 4 dias, o segundo em 5 dias e o terceiro, em 10 dias. Se, certo dia, os três aviões partirem
simultaneamente, depois de quantos dias esses aviões esses aviões partirão novamente no mesmo dia?

