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1. (Fuvest 2017)  Sejam a  e b  dois números inteiros positivos. Diz-se que a  e b  são equivalentes se a soma dos 

divisores positivos de a  coincide com a soma dos divisores positivos de b.  

 
Constituem dois inteiros positivos equivalentes:   
a) 8  e 9.     
b) 9  e 11.     
c) 10  e 12.     
d) 15  e 20.     
e) 16  e 25.     
  
2. (Fac. Albert Einstein - Medicin 2017)  Um torneio de xadrez terá alunos de 3  escolas. Uma das escolas levará 

120  alunos; outra, 180  alunos; e outra, 252  alunos. Esses alunos serão divididos em grupos, de modo que cada 

grupo tenha representantes das três escolas, e o número de alunos de cada escola seja o mesmo em cada grupo. 
Dessa maneira, o maior número de grupos que podem ser formados é  
a) 12     
b) 23     
c) 46     
d) 69     
  
3. (Espm 2017)  Dividindo-se o número natural N  por 13,  obtém-se quociente Q  e resto R.  Aumentando-se 2  

unidades no dividendo e mantendo-se o divisor, o quociente aumenta de 1  unidade e a divisão é exata. 
 

Sabendo-se que Q R 16,+ =  podemos afirmar que os divisores primos de N  são:  

a) 2  e 19     
b) 2, 3  e 13     

c) 3  e 17     
d) 3, 5  e 7     

e) 5  e 11    
  
4. (Pucpr 2016)  Um estagiário recebeu a tarefa de organizar documentos em três arquivos. No primeiro arquivo, 

havia apenas 42  contratos de locação; no segundo arquivo, apenas 30  contratos de compra e venda; no terceiro 

arquivo, apenas 18  laudos de avaliação de imóveis. Ele foi orientado a colocar os documentos em pastas, de modo 

que todas as pastas devem conter a mesma quantidade de documentos. Além de não poder mudar algum 
documento do seu arquivo original, deveria colocar na menor quantidade possível de pastas. O número mínimo de 
pastas que ele pode usar é:  
a) 13.     
b) 15.     
c) 26.     
d) 28.     
e) 30.     
  
5. (Uerj 2016)  O ano bissexto possui 366  dias e sempre é múltiplo de 4.  O ano de 2012  foi o último bissexto. 

Porém, há casos especiais de anos que, apesar de múltiplos de 4.  não são bissextos: são aqueles que também são 

múltiplos de 100  e não são múltiplos de 400.  O ano de 1900  foi o último caso especial. 

A soma dos algarismos do próximo ano que será um caso especial é:  
a) 3     
b) 4     
c) 5     
d) 6     
  
6. (Pucrj 2016)  Para n  inteiro positivo, os números da forma  
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são sempre múltiplos de:  
a) 5     
b) 7     
c) 11    
d) 13     
e) 17     
  
7. (Upe 2015)  Em um dos lados de um parque em formato retangular de uma cidade, existem 19  árvores plantadas 

em linha reta e igualmente espaçadas umas das outras. 
 
Se a distância entre a terceira e a sexta árvore é de 750  metros, qual a distância entre a primeira e a última árvore?  
a) 3.500  metros    
b) 4.000  metros.    
c) 4.500  metros.    
d) 4.750  metros.    
e) 5.000  metros    
  
8. (Uerj 2020)  Uma gerente de loja e seu assistente viajam com frequência para São Paulo e voltam no mesmo dia. 

A gerente viaja a cada 24  dias e o assistente, a cada 16  dias, regularmente. Em um final de semana, eles viajaram 

juntos. Depois de x  viagens da gerente e y  viagens do assistente sozinhos, eles viajaram juntos novamente.  

 
O menor valor de x y+  é:  

a) 1     
b) 2     
c) 3     
d) 4     
  
9. (Uece 2019)  Seja n  um número inteiro positivo. Se os três menores divisores positivos de n  são os números 1, 3  

e 13,  e se a soma dos três maiores divisores de n  é igual a 3905,  então, n  é igual a  

a) 2535.     
b) 2847.     
c) 2769.     
d) 2028.     
  
10. (Unigranrio - Medicina 2017)  Uma mulher tem três filhas matriculadas regularmente no ensino fundamental. O 

produto da sua idade com as idades de suas 3  filhas é 37.037.  Desta forma, pode-se afirmar que a diferença entre 

as idades de sua filha mais velha e sua filha mais nova é  
a) 4     
b) 5     
c) 6     
d) 7     
e) 8     
  
 
 

  


