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1) Seu Alfredo, o marceneiro, dispõe de três ripas de madeira 
que medem 60cm, 80cm e 100 cm de comprimento, 
respectivamente. Ele deseja cortá-las em pedaços iguais de 
maior comprimento possível. Qual é a medida procurada?
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2) Três peças de tecido medem respectivamente, 180cm, 252cm 
e 324cm. Pretende-se dividir em retalhos de igual 
comprimento. Qual deverá ser esse comprimento de modo que 
o número de retalhos seja o menor possível? Em quantos 
pedaços cada peça será divida e qual o total de retalhos 
obtidos?
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3) Uma barra de madeira maciça, com a forma de um 
paralelepípedo reto retângulo, tem as seguintes dimensões: 48 
cm, 18 cm e 12 cm. Para produzir calços para uma estrutura, 
essa barra deve ser cortada pelo carpinteiro em cubos 
idênticos, na menor quantidade possível, sem que reste 
qualquer pedaço da barra. Desse modo, o número de cubos 
cortados será igual a quanto? 

(A) 54
(B) 52
(C) 50
(D) 48
(E) 46 
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4) Um escritório comprou os seguintes itens: 140 marcadores de 
texto, 120 corretivos e 148 blocos de rascunho e dividiu esse 
material em pacotinhos, cada um deles contendo um só tipo 
de material, porém todos com o mesmo número de itens e na 
maior quantidade possível. Sabendo-se que todos os itens 
foram utilizados, então o número total de pacotinhos feitos foi

(A) 74.
(B) 88.
(C) 96.
(D) 102.
(E) 112.
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5) No almoço de confraternização de uma empresa estavam 
presentes 250 homens, 300 mulheres e 400 crianças.

Em uma brincadeira foram formadas equipes compostas apenas 
de crianças, equipes apenas de mulheres e equipes somente 
de homens. Todas as equipes tinham o mesmo número de 
pessoas e foi feito de maneira que fosse o maior número 
possível.

Em cada equipe havia um total de
(A) 10 pessoas.

(B) 20 pessoas.
(C) 30 pessoas.
(D) 40 pessoas.
(E) 50 pessoas.
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6) No almoxarifado de certa empresa havia dois tipos de canetas 
esferográficas: 224 com tinta azul e 160 com tinta vermelha. 
Um funcionário foi incumbido de empacotar todas essas 
canetas de modo que cada pacote contenha apenas canetas 
com tinta de uma mesma cor. Se todos os pacotes devem 
conter igual número de canetas, a menor quantidade de 
pacotes que ele poderá obter é

(A) 8   (B) 10   (C))12   (D) 14   (E) 16
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7) Todos os funcionários de um Tribunal devem assistir a uma 
palestra sobre "Qualidade de vida no trabalho", que será
apresentada várias vezes, cada vez para um grupo distinto. 
Um técnico foi incumbido de formar os grupos, obedecendo 
aos seguintes critérios:

− todos os grupos devem ter igual número de funcionários;
− em cada grupo, as pessoas devem ser do mesmo sexo;
− o total de grupos deve ser o menor possível.
Se o total de funcionários é composto de 225 homens e 125 

mulheres, o número de palestras que deve ser programado é
(A) 10    (B) 12    (C))14    (D) 18    (E) 25
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8) Um auxiliar judiciário foi incumbido de arquivar 360 
documentos: 192 unidades de um tipo e 168 unidades de 
outro.

Para a execução dessa tarefa recebeu as seguintes instruções:
– todos os documentos arquivados deverão ser acomodados em 

caixas, de modo que todas fiquem com a mesma quantidade 
de documentos;

– cada caixa deverá conter apenas documentos de um único tipo.
Nessas condições, se a tarefa for cumprida de acordo com as 

instruções, a maior quantidade de documentos que poderá ser 
colocada em cada caixa é

(A) 8   (B) 12   (C) 24   (D) 36   (E) 48
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9) Seja x um número natural tal que o mínimo múltiplo comum 
entre x e 36 é 360, e o máximo divisor comum entre x e 36 é
12.

Então, a soma dos algarismos do número x é
(A)   3 (B)   5 (C)   9 (D) 16 (E) 21
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10) O mínimo múltiplo comum entre dois números naturais a e b
é 360 e a.b = 3600. Qual o menor valor que a + b pode 
assumir?

120
130
150
200
370


