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1. (VUNESP - Professor (Pref Dois Córregos)/Adjunto de Educação Básica I/2019) Em uma escola, 120 
provas de matemática de classes do  9º ano e 168 provas de matemática de classes do 8º ano devem 
ser totalmente distribuídas em pacotes. Todos os pacotes devem ter o mesmo número de provas, de 
modo que cada pacote contenha somente provas de um mesmo ano, e que o número de pacotes 
formados seja o menor possível. Nessas condições, 4 pacotes completos irão conter, juntos, um total de 

a) 72 provas. 
b) 80 provas. 
c) 84 provas. 
d) 96 provas. 
e) 104 provas. 
 

2. (QUADRIX - Advogado (CRO RS)/2019) Deseja‐se revestir, com azulejos quadrados, um piso retangular 
de dimensões 2,10 m por 2,40 m. 
Com base nesse caso hipotético, a dimensão do maior azulejo possível para se revestir o piso de 
maneira exata (ou seja, sem recortes) é igual a 

a) 10 cm. 
b) 20 cm. 
c) 30 cm. 
d) 60 cm. 
e) 70 cm. 
 

3. (VUNESP - Professor (Pref Araçatuba)/Ensino Básico I PEB I/2019) Um professor realiza, rigorosamente, 
uma tarefa X a cada 12 dias, e uma tarefa Y a cada 18 dias, independentemente do dia da semana, 
sendo eles sábado, domingos ou feriados. Na quinta-feira da semana passada, ambas as tarefas foram 
realizadas por esse professor. Isso significa que a próxima vez em que ele realizará essas duas tarefas, 
em um mesmo dia, será 

a) uma quarta-feira. 
b) uma quinta-feira. 
c) uma sexta-feira. 
d) um sábado. 
e) um domingo. 
 
4. (MetroCapital - Professor (Pref Laranjal Paul)/Educação Básica em Área Específica PEB II 

Matemática/2019) Entre 1 e 1.000 existem quantos números divisíveis por 13? 

a) 58. 
b) 60.  
c) 72.  
d) 76.  
e) 81.  

5. (FCC - Assistente de Gestão Pública (Pref Recife)/2019) O número de divisores inteiros positivos de 600 
é  

a) 25.  
b) 23.  
c) 22.  
d) 21.  
e) 24. 
 
 
 


