
MATEMÁTICA

01.  Certo dia, um ajudante de almoxarifado recebeu três lotes de materiais para acomodar em 
algumas prateleiras vazias: um deles continha 96 unidades do material A, o outro continha 144 
unidades do material B e o terceiro continha 240 unidades do material C. Para executar essa 
tarefa ele recebeu as seguintes instruções:
– cada prateleira deve acomodar um único tipo de material;
– todas as prateleiras devem ter a mesma quantidade de material;
– deve ser usado o menor número possível de prateleiras.
Se ele seguiu à risca todas as instruções, então, ao completar a tarefa, constatou-se que:
a) foram usadas 12 prateleiras para acomodar todo o material dos três lotes.
b) foram usadas apenas 3 prateleiras para acomodar todo o material A.
c) foram usadas apenas 6 prateleiras para acomodar todo o material C.
d) cada prateleira ficou com 24 unidades de material.
e) cada prateleira ficou com 48 unidades de material.

02. Um lote de 720 sanduíches e 180 caixas de suco estava disponível na dispensa da escola, 
quando  ficou  resolvido  que,  com  esse  material,  seriam  formados  pacotes  contendo  suco  e 
sanduíches para serem distribuídos às famílias dos alunos. Todos os pacotes serão iguais, isto é, 
a quantidade de suco deverá ser a mesma em todos os pacotes, assim como a quantidade de 
sanduíches. O número máximo de pacotes que poderão ser formados é de:
a) 45
b) 60
c) 90
d) 120
e))180

03. 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

04. Um  lote  de  pedras  semi-preciosas  contém  81  turmalinas,  126  águas-marinhas  e  252 
ametistas. Essas pedras devem ser acondicionadas em estojos que contenham os três tipos de 
pedras e de forma que em todos eles as espectivas quantidades de pedras de cada tipo sejam as 
mesmas. O maior número de estojos a serem utilizados, nessas condições, é:
a) 8
b))9
c) 10
d) 12
e) 14



05.  Um armário tem quatro prateleiras. Do total de processos que um auxiliar judiciário deveria 
arquivar nesse armário, sabe-se que: 1/5 foi colocado na primeira prateleira, 1/6 na segunda, 3 /8 
na terceira e os 62 processos restantes na quarta. Assim sendo, o total de processos arquivados 
era:
a))240
b) 210
c) 204
d) 120
e) 105

GABARITO

01. E
Comentário: Questão clássica de MDC, que dá 48.

02. E
Comentário: Questão clássica de MDC, que dá 180.

03. E
Comentário: MDC ENTRE 168 e 192 é 48.

04. B
Comentário: Questão clássica de MDC, que dá 9.

05.  A
Comentário: Seja X o total, portanto:
X = X/5 + X/6 + 3X/8 + 62
120X = 24X + 20X + 45X + 62 x 120
31 X = 7440
X = 7440 / 31
X = 240


