
Aula 1 – Exercícios 

1- 1- Em um jogo para duas ou mais pessoas, há 24 fichas vermelhas e 40 fichas 

azuis para serem distribuídas igualmente entre os participantes, mas nenhuma 

ficha pode sobrar. Responda: 

 

a) Esse jogo pode ser disputado por 3 participantes? 

b) Esse jogo pode ser disputado por 4 participantes? 

c) Esse jogo pode ser disputado por 5 participantes? 

d) Qual o número máximo de pessoas que podem disputar esse jogo? 

 

2- Uma escada tem 30 degraus. Robson está subindo de 3 em e degraus, e Félix, 

de 2 em 2 degraus. Responda: 

a) Algum deles vai pisar no 15º degrau? 

b) Algum deles vai pisar no 23º degrau? 

c) Algum deles vai pisar no 18º degrau? 

d) Em quais degraus em os dois vão pisar? 

 

 

Questões de múltipla escolha - FCC 

 

1- Um corredor possui cem armários vazios, fechados e numerados de 1 a 100. 

Passando por esse corredor, Luiz abriu apenas as portas dos armários de 

numeração múltiplo de 2. Em seguida, Álvaro passou pelo corredor e fechou 

apenas as portas dos armários de numeração múltiplo de 3 que estavam 

abertos. Por fim, Lígia passou pelo corredor e colocou livros apenas nos 

armários abertos e de numeração múltiplo de 5. Ao final das operações 

realizadas por Luiz, Álvaro e Lígia, dos cem armários, permaneceram vazios: 

 

a) 95% 

b) 4% 

c) 6% 

d) 93 

e) 96% 

 

 



 

2- Uma entidade assistencial pretende montar kits com vestimentas de inverno 

para distribuir em creches da cidade. Para a montagem dos kits, a entidade 

dispõe de 60 cobertores idênticos, 72 casacos idênticos e 108 calças idênticas. 

Se todos os kits são iguais e se todas as 240 vestimentas são utilizadas nos kits, 

o número máximo de kits que a entidade conseguirá montar é igual a: 

 

 a) 24 

 b) 180 

 c) 60 

 d) 6 

 e) 12 

 

 

 

3- Sejam 3 cidades (X, Y e Z) localizadas em uma determinada região. A cada 25 

minutos sai um ônibus de X para Y e a cada 15 minutos sai um ônibus de X para 

Z. Sabe-se que às 8 horas e 30 minutos saiu um ônibus de X para Y e um ônibus 

de X para Z. O primeiro horário após o meio-dia em que vai sair um ônibus de X 

para Y e um ônibus de X para Z será às: 

 

a) 12:30 h. 

b) 12:15 h. 

c) 12:45 h. 

d) 13:00 h. 

e) 13:15 h. 

 

 

 

4- O número A é o menor inteiro positivo divisível, simultaneamente, por 12, 14 e 

21. Já o número B é o maior inteiro positivo divisor, simultaneamente, de 105, 

135 e 180. Nessas condições, o valor da expressão (A/B)2 é igual a: 

 

a) 31,36 

b) 24,01 

c) 29,16 

d) 26,01 

e) 33,64 

 

 



 

5- Um novo filme será lançado em 3 cinemas de uma cidade do oeste paulista. 
Devido à popularidade mundial do filme, os 3 cinemas irão exibir sessões 
continuamente pelos próximos dias, inclusive de madrugada e de manhã, assim 
como nos domingos e feriados. O lançamento ocorre simultaneamente nos 3 
cinemas, às 23h de um sábado. A partir daí as próximas exibições seguem o 
seguinte padrão: 
 

− Cinema A: a partir do instante de lançamento, uma nova sessão a cada 4 horas; 
− Cinema B: a partir do instante de lançamento, uma nova sessão a cada 5 horas; 
− Cinema C: a partir do instante de lançamento, uma nova sessão a cada 12 horas. 

 
Dessa forma, pode-se concluir que a primeira vez em que os três cinemas irão iniciar 
uma sessão simultaneamente, sem contar o lançamento, se dará às: 
 
 

a) 23 horas de uma segunda-feira 
b) 23 horas de uma terça-feira 
c) 11 horas de uma terça-feira 
d) 16 horas de um domingo 
e) 11 horas de uma quarta-feira 

 

 

6- Um pacote contém N balas. Sabe-se que N é menor ou igual a 29 e que há 8 maneiras 

diferentes de dividir o número de balas do pacote em partes iguais, incluindo a divisão trivial 

em uma só parte contendo todas as balas. Então, o resto da divisão de N por 5 é igual a: 

 

a) 3 

b) 1 

c) 2 

d) 4 

e) 0 


