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1. Alguns números naturais podem receber denominações especiais, conforme descrito

abaixo:

Número Perfeito: um número natural é dito perfeito se a soma de seus divisores pró-

prios1 é igual a ele. Por exemplo: o número 6 é dito perfeito, pois os divisores

próprios de 6 são 1, 2 e 3, cuja soma é 6.

Números Defectivos: um número natural é defectivo se a soma de seus divisores pró-

prios é inferior a ele.

Números Abundantes: um número natural que não é perfeito nem defectivo é dito um

número abundante (ou seja, a soma de seus divisores próprios é superior a ele).

Números Amigos: números amigos são dois números naturais tais que a soma dos di-

visores próprios de um deles é igual ao outro.

Números Sociáveis: números sociáveis são um grupo de três ou mais números que

forma um círculo fechado, pois a soma dos divisores próprios do primeiro forma o

segundo e assim por diante até que a soma dos divisores próprios do último forma o

primeiro.

Com base no exposto, classifique os números abaixo em perfeito, abundantes, defectivos,

amigos ou sociáveis

a) 220 e 284 b) 26 c) 28 d) 30 e) 496 f) 1184 e 1210

2. Calcule o m.m.c e o m.d.c. dos números:

a) 10 e 65 b) 18, 12 e 48 c) 45 e 120 d) 245 e 260 e) 125 e 625

3. Determine os menores números inteiros positivos pelos quais devem ser divididos os

números 72 e 120 de modo que se obtenham divisões exatas com quocientes iguais.

4. Suponhamos que o Presidente de uma multinacional tenha mandato de trabalho colocado

por força maior, este tempo é de 4 anos, os assessores deles também tem este mandato

que é de 6 anos e os auxiliares tem o mesmo mandato de 3 anos. Se em 2001 houve

eleição interna nesta empresa, por voto de todos os colaboradores, para os 03 cargos,

em que ano se realizarão novamente e simultaneamente as eleições para esses cargos?

5. O diretor geral do IFBA tem mandato de 4 anos, enquanto os coordenadores de cursos

têm mandatos de 2 anos. Supondo que ocorra eleição para diretor e coordenadores de

todos os cursos em 2012, quando teremos nova eleição para os dois cargos simultanea-

mente?
1Divisores próprios são todos os divisores do número com exceção dele próprio.
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6. Para assinalar os pontos mais perigosos para a navegação, na entrada de um porto estão

um farol e duas boias luminosas, que piscam intermitentemente. O farol pisca a cada 15

segundos, uma das boias pisca a cada 20 segundos e a outra boia, a cada 30 segundos.

Se às duas horas, o farol e as boias piscam ao mesmo tempo, a que horas eles voltarão

a pescar juntos novamente?

7. (FUVEST - SP) Duas composições de metrô partem simultaneamente de um mesmo

terminal fazendo itinerários diferentes. Uma delas torna a partir desse terminal a cada 80

minutos, enquanto a outra torna a partir a cada hora e meia. Determine o tempo decorrido

entre duas partidas simultâneas dessas composições, nesse terminal.

8. Temos que os números 24, 36 e 48 possuem vários números divisores comuns, como

exemplo os números 2 e 4. Determine o maior divisor comum a 24, 36 e 48.

9. Seu Flávio, o marceneiro, dispõe de três ripas de madeira que medem 60cm, 80cm e 100

cm de comprimento, respectivamente. Ele deseja cortá-las em pedaços iguais de maior

comprimento possível. Qual é a medida procurada?

10. Duas tabuas devem ser cortadas em pedaços de mesmo comprimento e de tamanho

maior possível. Se uma delas tem 196 centímetros e a outra 140 centímetros, quanto

deve medir cada pedaço?

11. Uma indústria de tecidos fabrica retalhos de mesmo comprimento. Após realizarem os

cortes necessários, verificou-se que duas peças restantes tinham as seguintes medidas:

156 centímetros e 234 centímetros. O gerente de produção ao ser informado das medi-

das, deu a ordem para que o funcionário cortasse o pano em partes iguais e de maior

comprimento possível. Como ele poderá resolver essa situação?

12. (PUC-SP) Numa linha de produção, certo tipo de manutenção é feita na máquina A a

cada 3 dias, na máquina B, a cada 4 dias, e na máquina C, a cada 6 dias. Se no dia 2

de dezembro foi feita a manutenção nas três máquinas, após quantos dias as máquinas

receberão manutenção no mesmo dia.

13. Uma escola tem 54 professores. Desses, 5/9 são do sexo feminino. Quantas professoras

há nessa escola?

14. O mostrador de gasolina de um carro mostra que o tanque está cheio até os seus
3

4
. Se

o tanque está com 48 litros de gasolina, quantos cabem, ao todo, no tanque desse carro?

15. No dia do lançamento de um prédio foram vendidos 3/5 dos apartamentos, o que corres-

ponde a 12 apartamentos. Quantos apartamentos há, ao todo, nesse prédio?
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16. Um reservatório tem
3

4
da sua capacidade preenchida por um líquido. Se ainda faltam

2700 litros para encher totalmente o reservatório, qual é a capacidade total desse reser-

vatório?

17. Em um jogo de basquete, Rui acertou 5/9 dos arremessos de meia distância e 1/3 dos

arremessos de lances livres. Se ele acertou 16 arremessos, quantos arremessos ele fez

à cesta nessa partida?

18. Em uma convocação para a seleção brasileira de basquete, verificou-se que 4/9 dos joga-

dores convocados eram de clubes paulistas, 1/3 era de clubes cariocas e os 4 restantes

eram de clubes de outros estados. Quantos jogadores foram convocados?
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