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(FCC – TST – 2017) O total de P pessoas será distribuído em grupos com o mesmo número de 
integrantes, e sempre com o número máximo possível de integrantes. Se forem feitos 13 
grupos, sobrarão 3 pessoas sem grupo. Se forem feitos grupos com 36 pessoas, sobrarão 11 
pessoas sem grupo. Sendo P um inteiro maior do que zero, o menor valor possível de P é 
(A) 588. 
(B) 443. 
(C) 510. 
(D) 731. 
(E) 263. 
RESOLUÇÃO: 
Pelo enunciado da questão temos que 
P = 13 X + 3 , sendo P o total de pessoas 
Também teremos que P = 36Y + 11. 
Logo, pela observação final, temos que “...P um número inteiro maior do que zero, o menor 
valor possível de P” , fica claro que o enunciado pediu o menor valor. Assim, embora a resposta 
dada seja 731, que também atende ao sistema de equações, observamos que 263 também 
seria um valor inteiro possível para a resolução do sistema formado, sendo, nesse caso, o 
MENOR valor possível. 
Sendo assim, solicito a alteração do gabarito para a letra (E). 

 

Luis Telles – Raciocínio Lógico-Matemático 
 

Servidor do Superior Tribunal Militar, formado como melhor 

aluno em Matemática pela UFRN, ex-professor do Colégio 

Militar de Brasília e atuando na área de concursos há mais de 10 

anos, especializou-se, principalmente, em bancas como 

CESPE/ESAF/CESG/FUNIVERSA/FCC. Foi classificado em vários 

concursos e, após uma análise criteriosa das questões de 

diversas bancas, construiu uma teoria simples, inovadora e 

bastante objetiva, que ajuda aos alunos a responderem algumas questões em 

segundos. Buscou desenvolver um método claro e fácil voltado para ajudar, não só 

àqueles que já possuem alguma base, mas principalmente àqueles que possuem 

“medo” da disciplina. Procura mostrar que várias questões de concursos podem ser 

respondidas com poucos segundos e com um conhecimento mínimo de teoria. 

Enfatiza a importância da objetividade e lógica na forma de pensar, algo que o 

serviço publico busca na atualidade. 
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