
 

 

Tarefa 8 professor Anthony 
 
01. Stanley Martin Lieber, nascido em Nova Iorque, em 28 de dezembro de 1922, mais conhecido como Stan 

Lee, é um escritor, editor, publicitário, produtor, diretor, empresário norte-americano e ator que, em 
parceria com outros importantes nomes dos quadrinhos, – especialmente os desenhistas Jack Kirby, Steve 
Ditko e John Romita – criou, a partir do início dos anos 1960, diversos super-heróis. 

Disponível em:<< https://pt.wikipedia.org/wiki/Stan_Lee>>. Acesso em: 21 ago. 2018. (Adaptado) 
 

O número escrito em fatores primos, que representaria a idade completa de Stan Lee, figurante eterno em 
filmes dos heróis da Marvel, em 28 de dezembro de 2018, possui como maior expoente em sua fatoração o 
número?  

 
02. Em um aeroporto, os passageiros devem submeter suas bagagens a uma das cinco máquinas de raio-X 

disponíveis ao adentrarem a sala de embarque. Num dado instante, o tempo gasto por essas máquinas 
para escanear a bagagem de cada passageiro e o número de pessoas presentes em cada fila estão 
apresentados em um painel, como mostrado na figura. 

 

 
 

Um passageiro, ao chegar à sala de embarque desse aeroporto no instante indicado, visando esperar o 
menor tempo possível, deverá se dirigir para qual máquina?  

 
03. Considere três números inteiros cuja soma é um número ímpar. Entre esses três números, qual a 

quantidade ou possibilidades de números ímpares? 
 
04. Maria, aluna da Fatec Mococa, para garantir a segurança das mensagens que pretende transmitir, criou um 

sistema de criptografia da seguinte forma: 
 

- montou uma tabela de 2 linhas e 13 colunas para colocar as 26 letras do alfabeto, sem repetição de letra; 
- nas cinco células iniciais da 1ª linha, da esquerda para a direita, escreveu, uma a uma, as letras F, A, T, 
E, C nessa ordem; 
- ainda na 1ª linha, na 6ª célula, da esquerda para a direita, obedecendo a ordem alfabética (de A a Z) 
colocou a primeira letra ainda não utilizada nas células anteriores; 
- da 7ª célula a 13ª célula da 1ª linha, inseriu sete letras, da esquerda para a direita, sem repetir letra, 
seguindo a ordem alfabética, começando pela primeira letra ainda não utilizada nas células anteriores; 
- preencheu a 2ª linha, da esquerda para a direita, com as letras restantes do alfabeto, também em ordem 
alfabética e sem repetição de qualquer letra já utilizada anteriormente. 
A tabela mostra o início do processo, com as seis primeiras letras. 

 
F  A T  E  C B        
             

 
Tendo construído a tabela conforme o descrito, para criptografar uma mensagem, Maria substitui cada letra 
da 1ª linha pela que está na 2ª linha, na mesma coluna, e vice-versa. A acentuação, a pontuação e o 
espaço entre as palavras são desconsiderados. 
Assim, para desejar BOA PROVA para uma colega, que sabia fazer a decodificação, escreveu RTNEBTHN.  
Para João, que também sabia decodificar a mensagem, Maria escreveu: 
 

A G A Q NE NB P S P NE B P A S P B
 

 

A partir da decodificação, João entendeu que a mensagem de Maria foi? 
 
05. Além de oferecer cursos gratuitos de Ensino Médio e Graduação, entre outros, o IFSC também oferece a 

seus alunos e à comunidade a chance de participação em aulas de Teatro, Prática de Orquestra e Coral. 
Sabendo que uma determinada atividade do Coral do IFSC, incluindo tempo de viagem e apresentação, 
teve início às 21h47min e terminou às 05h22min da manhã do dia seguinte, qual o tempo total de duração 
da atividade? 
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06. Veja a lista de meses e seus respectivos códigos: (Há um certo padrão – regra – para definir estes códigos) 
Janeiro: 7.1.10  
Fevereiro: 9.2.6  
Março: 5.3.1 
Abril: 5.4.1 
Maio: 4.5.13 
Junho: 5.6.10 
Julho: 5.7.10 
 

Qual é o código para o mês de Agosto?  
  
07. Uma campanha de supermercado permite a troca de oito garrafas vazias, de qualquer volume, por uma 

garrafa de 1 litro cheia de guaraná. Considere uma pessoa que, tendo 96 garrafas vazias, fez todas as 
trocas possíveis. Após esvaziar todas as garrafas que ganhou, ela também as troca no mesmo 
supermercado. 
Se não são acrescentadas novas garrafas vazias, o total máximo de litros de guaraná recebidos por essa 
pessoa em todo o processo de troca equivale a:  

 
08. Sejam a e b números naturais para os quais a multiplicação abaixo é verdadeira. 

2 a

b 3

6 9

9 2

9 8 9



 
Então, o valor de a + b é igual a ? 

 
09. Uma floricultura recebe as flores que comercializa de seus fornecedores na forma de brotos que ainda não 

floresceram. Esses brotos levam de 3 a 8 dias para começar a desabrochar e, quando iniciam, levam de 2 a 
7 dias para abrir totalmente. As flores permanecem um dia totalmente abertas e depois começam a perder 
pétalas, ficando feias para serem vendidas. Por mais que os floristas tenham experiência, não lhes é 
possível prever quantos dias um broto levará para começar a desabrochar, pois isso pode ocorrer com igual 
probabilidade em qualquer um dos dias desse período; e o tempo para abrir totalmente é igualmente 
imprevisível e independente do período anterior. A floricultura precisará fazer a decoração para um 
casamento, com uma grande quantidade de flores, que precisam estar totalmente abertas no dia da 
celebração. Qual a antecedência mais adequada para que a floricultura receba um grande lote de flores de 
seus fornecedores, de modo a ter a maior quantidade de flores deste lote que estejam conforme a 
exigência estabelecida?  

 
10. Bruno acabou de entrar numa academia. Após fazer uma avaliação física, o instrutor de sua academia lhe 

recomendou 5 tipos de exercícios, cada um com três séries. Levando em consideração que Bruno leva 90 
segundos em cada série completa e que o intervalo recomendado entre uma série e outra, e também na 
mudança de exercícios, é de 50 segundos, em quanto tempo ele terminará o treino obedecendo às 
recomendações do instrutor?  

 


