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1) Três amigos André, Andrey e Adriano abastecem seus  carros 
sempre no mesmo posto de combustíveis. André abastece a 
cada 4 dias, Andrey abastece a cada 9 dias e  Adriano 
abastece a cada 3 dias. Se no dia 23 de abril  de 2013 os três 
abastecerem seus carros, então voltarão a  abastecer no 
mesmo dia de novo pela primeira vez no dia:

(A) 29 de maio;
(B) 12 de junho;
(C) 15 de maio;
(D) 30 de abril;
(E) 01 de junho.
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2) O analista de uma empresa estabeleceu três tipos (A, B e C) 
de checagem do sistema de segurança dos computadores. O 
tipo A será realizado de 4 em 4 dias e o tipo B de 6 em 6 dias. 
Os três tipos terão início simultâneo e coincidirão novamente 
pela primeira vez daí a 120 dias. 

Assim, a menor freqüência que o tipo C pode ter é de:
a) 10 dias;
b) 12 dias;
c) 24 dias;
d) 36 dias;
e) 40 dias.
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3) Num saco de bolinhas de gude, Fernando notou que elas 
poderiam ser divididas em grupos de 2, ou em grupos de 3, ou 
em grupos de 4, ou, ainda, em grupos de 5, sem que 
houvesse sobras em nenhum desses tipos de divisão. Esse 
saco pode conter um número de bolinhas igual a

A) 120   B) 132   C) 144   D) 150   E) 160
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4) Em um arquivo foram colocados X processos. Contando-os de 
8 em 8, de 9 em 9 ou de 15 em 15, sobram sempre 6 
processos. A soma dos algarismos do menor valor possível do 
número X é igual a: 

(A) 15 (B) 14 (C) 13 (D) 12
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5) O número de fitas de vídeo que Marcela possui está
compreendido entre 100 e 150. Grupando-as de 12 em 12, de 
15 em 15 ou de 20 em 20, sempre resta uma fita. A soma dos 
três algarismos do número total de fitas que ela possui é igual 
a:

a) 3
b) 4
c) 6
d) 8
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6) O número de operários de uma fábrica é maior que 1500 e 
menor do que 2000. Se dividirmos esses operários em grupos 
de 30, 35 ou 40 sempre sobrarão 13 operários. Se Y é o 
número de operários dessa fábrica, podemos afirmar que o 
valor de Y é:

A) maior que 1525 e menor do que 1600
B) maior que 1610 e menor do que 1685
C) maior que 1690 e menor do que 1750
D) maior que 1780 e menor do que 1850
E) maior que 1860 e menor do que 2000
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7) Tem-se um certo número de moedas. Contando-se de 12 em 
12 ou de 18 em 18, sempre sobram 7 moedas. O número de 
moedas pode estar entre: 

a) 100 e 110 
b) 110 e 120 
c) 120 e 130 
d) 130 e 140 
e) 140 e 150
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8) 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


