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1) Maria e Ana se encontram de três em três dias, Maria e Joana se 
encontram de cinco em cinco dias e Maria e Carla se encontram de 
dez em dez dias. Hoje as quatro amigas se encontraram. A próxima 
vez que todas irão se encontrar novamente será daqui a: 

(A) 15 dias    
(B) 18 dias    
(C) 28 dias    
(D) 30 dias    
(E) 50 dias 
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2) Três ciclistas partem de um mesmo ponto e no mesmo sentido, numa 
pista fechada. O primeiro dá uma volta à pista em 20 minutos; o 
segundo, em 24 minutos; e o terceiro, em 30 minutos. Após a largada, 
qual o número mínimo de minutos para que eles voltem a se 
encontrar no ponto de partida? 

A) 115 minutos    
B) 140 minutos    
C) 120 minutos    
D) 130 minutos        
E) 135 minutos 
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3) Em um ponto de ônibus, passam três linhas de ônibus (322, 432, 522), 
em intervalos regulares de tempo, conforme descrito na tabela abaixo: 

 
 
 
 
 
Sabendo que eles acabaram de passar juntos neste ponto, a próxima vez 

que eles passarão juntos novamente no ponto será daqui a: 
(A) 60 minutos;   (B) 200 minutos;   (C) 300 minutos;                          (D) 

7500 minutos;   (E) 9500 minutos. 
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5) O policiamento em torno de um estádio se faz com dois policiais 
montados a cavalo. Um deles percorre o contorno do estádio em 30 
min e o outro em 40 min. Depois que começaram a ronda, partindo 
do mesmo ponto às 8h, e deslocando-se no mesmo sentido, voltarão 
a se encontrar, pela segunda vez, às: 

A) 10 h.   B) 11 h.   C) 12 h.   D) 13 h. 
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6) Numa casa existe um único computador, que é usado por Bianca e 
Débora. Bianca usa o computador de três em três dias, enquanto 
Débora usa de quatro em quatro. Se no dia 5 de dezembro as duas 
usaram o computador, isso voltou a acontecer nos seguintes dias do 
mesmo mês: 

A) 11 e 23   B) 11 e 29   C) 17 e 29   D) 17 e 23 
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7) Sistematicamente, dois técnicos em segurança cumprem plantões na 
empresa onde trabalham: um, a cada 6 dias, e o outro, a cada 9 dias. 
Se em 20 de outubro de 2003 ambos estiveram de plantão, em qual 
das datas seguintes houve nova coincidência de seus plantões? 

(A) 06/11/2003   (B) 10/11/2003   (C) 19/11/2003   (D) 21/11/2003 
(E)) 25/11/2003 


