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Raciocínio Matemático  

Mínimo Múltiplo Comum(M.M.C) 
 
Identificando que a questão é de MMC. 
 
1º CASO 
1 – TANTO EM TANTO EM TEMPO 
2 – NUM INSTANTE JUNTOS 
3 – A PRÓXIMA VEZ QUE VAI ACONTECER? 
 
2º CASO 
1 – CONTAGEM 
2 – COM OU SEM SOBRA 
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Um ônibus chega a um terminal rodoviário a cada 4 dias. Um 
segundo ônibus chega ao terminal a cada 6 dias e um terceiro, a  
cada 7 dias. Numa ocasião, os três ônibus chegaram ao terminal 
no mesmo dia. A próxima vez em que chegarão juntos 
novamente ao terminal ocorrerá depois de: 
(A) 60 dias  
(B) 35 dias  
(C) 124 dias  
(D) 84 dias  
(E) 168 dias 
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Numa frota de veículos, certo tipo de manutenção é feito no 
veículo A a cada 3 dias, no veículo B a cada 4 dias e no veículo C 
a cada 6 dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Se no 
dia 2 de junho de 2003 foi feita a manutenção dos três veículos, 
a próxima vez em que a manutenção dos três ocorreu no mesmo 
dia foi em 
(A) 05/06/03    
(B) 06/06/03    
(C) 08/06/03    
(D) 14/06/03    
(E) 16/06/03  
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Sistematicamente, dois amigos almoçam no restaurante Lírio do 
Campo: Ferdinando, a cada 12 dias e Cacilda, a cada 10 dias, 
inclusive aos sábados, domingos e feriados. Se em 23/06/2006 
ambos estiveram almoçando em tal restaurante, então uma outra 
coincidência de datas em que os dois lá estiveram para almoçar 
ocorreu em 
(A) 22/08/2006    
(B) 23/08/2006    
(C) 21/09/2006    
(D) 22/09/2006              
(E) 23/09/2006   
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Três funcionários fazem plantões nas seções em que trabalham: 
um a cada 10 dias, outro a cada 15 dias, e o terceiro a cada 20 
dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Se no dia 
18/05/02 os três estiveram de plantão, a próxima data em que 
houve coincidência no dia de seus plantões foi 
(A) 18/11/02    
(B) 17/09/02    
(C) 18/08/02    
(D) 17/07/02 
(E) 18/06/02 
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Paulo e Sandra colecionam figurinhas. Eles sabem que suas 
coleções têm o mesmo número de figurinhas e esse número 
encontra-se entre 200 e 250. Para se certificarem do número 
exato de figurinhas, resolveram contá-las. Paulo, de dez em dez, 
e Sandra, de doze em doze. Dessa forma, descobriram que 
sobravam sempre sete figurinhas. O número de figurinhas em 
cada coleção é de: 
A) 200    
B) 217    
C) 227    
D) 237    
E) 247  
 



Raciocínio Matemático  

Máximo Divisor Comum(M.D.C) 
 
CASO 
 
1 – QUANTIDADES IGUAIS 
 
2 – MAIOR OU MENOR 
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LEIA O TEXTO ABAIXO E RESPONDA ÀS QUESTÕES SEGUINTES: 
  
Uma costureira possui dois rolos de fitas: um branco, com 48 
metros e outro vermelho, com 36 metros. Ela vai cortar pedaços 
brancos e vermelhos desses rolos, de modo que cada pedaço 
tenha o mesmo tamanho e medida maior possível.  
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Qual é a medida de cada pedaço? 
(A) 6 m    (B) 9 m    (C) 12 m    (D) 15 m    (E) 18 m 
  
Qual a menor quantidade de pedaços que poderão ser obtidos? 
(A) 5    (B) 6    (C) 7    (D) 8    (E) 9 
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Em um colégio de São Paulo, há 120 alunos na 1.ª série do 
Ensino Médio, 144, na 2.ª e 60, na 3.ª. Na semana cultural, 
todos esses alunos serão organizados em equipes com o mesmo 
número de elementos, sem que se misturem alunos de séries 
diferentes. O número máximo de alunos que pode haver em cada 
equipe é igual a 
(A) 7. 
(B) 10. 
(C) 12. 
(D) 28. 
(E) 30. 
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No Natal, um comerciante decidiu doar 40 camisas de futebol 
brancas, 30 camisas de futebol azuis e 20 camisas de futebol 
pretas para orfanatos. Cada orfanato deverá receber camisas de 
uma única cor e todos os orfanatos deverão receber o mesmo 
número de camisas.  Admitindo-se que todas as camisas serão 
distribuídas, o número mínimo de orfanatos que poderão receber 
esta doação é: 
A) 9    
B) 10    
C) 15    
D) 20    
E) 24 
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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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O produto do MDC pelo MMC de dois múltiplos sucessivos de 7 é 
2058 . O menor desses números é 
A) 35    
B) 42    
C) 49    
D) 56    
E) 63 
 
 
 


