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MATEMÁTICA 

 

Exercícios complementares 

 

1) Marque um X na resposta correta. 

a) Três viajantes partem num mesmo dia de uma cidade A. Cada um desses três viajantes 

retorna à cidade A exatamente a cada 30, 48 e 72 dias, respectivamente. O número mínimo de 

dias transcorridos para que os três viajantes estejam juntos novamente na cidade A é: 

(A) 144 

(B) 240 

(C) 360 

(D) 480 

(E) 720 

 

b) Em uma floricultura, há menos de 65 botões de rosas e um funcionário está encarregado de 

fazer ramalhetes, todos com a mesma quantidade de botões. Ao iniciar o trabalho, esse 

funcionário percebeu que se colocasse em cada ramalhete 3, 5 ou 12 botões de rosas, sempre 

sobrariam 2 botões. O número de botões de rosas era 

(A) 54 

(B) 56 

(C) 58 

(D) 60 

(E) 62 

 

c) Dois ciclistas saem juntos, no mesmo instante e no mesmo sentido, do mesmo ponto de 

partida de uma pista circular. O primeiro dá uma volta em 132 segundos e o outro em 120 

segundos. Calcule os minutos que levarão para se encontrar novamente. 

(A) 1.320 

(B) 132 

(C) 120 

(D) 60 

(E) 22 
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d) Numa pista de videogame, um carrinho dá uma volta completa em 30 segundos, outro, em 45 

segundos e um terceiro carrinho, em 1 minuto. Partindo os três do mesmo ponto P, no mesmo 

instante T, quando os três se encontrarem novamente, o número de voltas que o mais rápido terá 

dado será: 

(A) 3 

(B) 4 

(C) 6 

(D) 8 

(E) 9 

 

2) Calcule o mmc dos números apresentados.  

a) 15, 30 e 45 = _____ 

b) 24, 36 e 48 = _____ 

c) 49,63 e 70 = _____ 

d) 64, 72 e 81 = _____ 

 

3) Observando as fatorações da questão anterior (nº 2), escreva a que alternativa se refere 

cada uma das afirmativas. 

a) MMC que tem dois fatores 3: ______________________________________________     

b) MMC que tem dois fatores 7: ______________________________________________      

c) MMC que tem quatro fatores 3: ____________________________________________    

d) MMC que tem quatro fatores 2: ____________________________________________     
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Professores Aniel, Felipe e Jose 

 

ARRUMANDO O PAPAI  

Especial Dia dos Pais   

 

Materiais necessários: Objetos pessoais (como gravata, óculos, relógio, pulseira, boné), venda 

para cobrir os olhos, uma caixa para colocar os objetos dentro. 

 

Na atividade de hoje, vamos homenagear os pais através da brincadeira. A ideia é retribuir 

parte de todo amor e carinho que eles nos dão. Paralelamente a isso, iremos trabalhar alguns 

aspectos que consideramos fundamentais para o desenvolvimento: o tato, a coordenação 

motora, a noção espacial, a concentração, o deslocamento e a memória. Essa atividade tem 

como ponto de destaque a importância de valorizarmos a família, que é a base de toda a nossa 

vida.  Nos dias corridos que vivemos, cabe a nós alimentarmos esse sentimento de forma que 

possamos aproveitar ainda mais nossos momentos juntos.  

 

Reúna sua família e boa diversão! FELIZ DIA DOS PAIS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA SE ORGANIZAR 

Materiais necessários para próxima aula (10/08): 

- Fita adesiva ou giz. 


