
 

 
Ainda problemas com Números… 
 

1. Sem efectuar cálculos, completa as seguintes igualdades: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2. Liga os números que sejam múltiplos de 3 e 

descobre a figura. 

 

 

 

 

3. Dos números apresentados a seguir, os primos são: 
 
         (A)  4 e 7                 (B) 9 e 16              

         (C)  2 e 17               (D)   1 e 3 
 

 

 

4. Considera os seguintes números: 11532
25

×××=A  
224

7532 ×××=B  
233

11532 ×××=C  

a. Calcula:   

m.d.c. (A ; B); m.m.c. (A; B)   

m.d.c. (A ; C); m.m.c. (A ; C)   

m.d.c. (B ; C); m.m.c. (B ; C) 

 

5. Considera a lista dos números que se segue. Assinala com um     os números primos e com um      

os números compostos. 
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6. A Inês é professora de Educação Física e tem duas fitas de 15m e 20m que pretende cortar em 

partes iguais, do maior tamanho possível, sem desperdiçar nada. 

 
a. Quanto deve medir cada parte? 

b. Quantas partes da fita vai obter? 

 

7. Indica um algarismo para colocar no       , de forma que: 
 
a. 98      2 seja divisível por 3; 

b. 95        seja divisível por 2; 

c. 33        seja divisível por 5; 

d. 56        0  seja divisível por 2, por 3 e por 5; 

e. 149        4  seja divisível por 3; 

f. 91        seja divisível por 5 mas não seja divisível por 2; 

g. 149          seja divisível por 3. 

 

8. O gráfico que se segue mostra como o preço, em cêntimos a 

pagar pelo envio de correspondência, em correio normal, para 

o território nacional, está relacionado com o peso, em 

gramas, dessa correspondência. 

Para enviar um envelope por correio, com o convite para a sua festa 

de aniversário, a Maria teve de pagar 30 cêntimos. 

 
a. Escreve um valor possível para o peso, em gramas, 

desta correspondência. 

As duas primas gémeas da Maria vão enviar-lhe, cada uma, um cartão 

de aniversário por correio. O cartão que uma delas escolheu pesa 16 

g, e o cartão que a outra escolheu pesa 19 g. Cada uma tem um 

envelope que pesa 2g, oferecido na compra do respectivo cartão. 

  
b. Para economizar dinheiro, no envio desta 

correspondência, deverão as gémeas enviar os dois cartões de 

aniversário em envelopes separados, ou num único envelope? 

 

 

9. As potências de 4 têm uma regularidade na sequência dos algarismos das unidades: 
41=4   42=16   43=64   44=256   45=1024  .... 

 
a. Qual o algarismo das unidades de (43)10? 

 

10. A Margarida tinha 45 € e gastou 
3

1
 do seu dinheiro na compra de uma camisola e 

5

2
 na compra de 

umas calças. 
a. Qual foi a compra mais barata? Justifica. 

b. Quanto dinheiro lhe sobrou? 



11. Numa corrida de automóveis, o primeiro corredor dá a volta completa na pista em 10 segundos, o 

segundo, em 11 segundos e o terceiro em 12 segundos.  

 
a. Passado quanto tempo os três automobilistas se encontram?  

 
b. Quantas voltas terão dado cada um, respectivamente, até ao momento em que passaram 

juntos na linha de partida? 

 

(A) 66, 60 e 55 (B) 50, 45 e 40   (C) 62, 58 e 54 (D) 40, 55 e 32 (E) 60, 55 e 50 

 

 

12. Decompõe em factores primos os números 39 e 245. 

a. Calcula o seu mdc e o seu mmc. 

 

 

13. Que dimensões pode ter um terreno rectangular com 39  m 2  de área? 

 

14. O Pedro tem um certo número de moedas. Pode colocá-las em pilhas de 5 ou 8, sem que lhe falte ou 

sobre alguma. 

a. Quantas moedas tem, no mínimo, o Pedro? 

 

 

15. O Diogo tinha uma colecção de 70 postais. Sem ele se aperceber, a Sofia tirou alguns para enviar às 

suas amigas. O Diogo contou os postais duas vezes. Da primeira vez, contou de 5 em 5 para ser mais 

rápido e viu que sobravam 3 postais. Da segunda vez, contou de 8 em 8 e viu que sobravam 7 postais. 

Quantos postais desapareceram da colecção? 

 

 

16. No restaurante Ganda Pinta podem escolher-se 3 tipos de sopas, 4 tipos de 
pratos e 5 tipos de sobremesas. Quantos menus diferentes se podem fazer, 

sabendo que se faz a refeição completa (sopa, prato e sobremesa)?  

 

 

 

17. Na apresentação da festa da Escola, a professora da Flora organizou uma fila com os seus 20 alunos. 

A professora colocou: 

 • as crianças que tinham camisola branca, de 3 em 3; 

 • e os rapazes, de 2 em 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura, a Flora está no início da fila que a professora organizou. 

 
a. Quantos rapazes é que tinham camisola branca? Explica como chegaste à tua resposta. (Podes 

fazê-lo utilizando palavras, esquemas e/ou cálculos.) 
 

18. O Pedro comeu 
5

2
 dos bombons de uma caixa que tinha 60. Determina: 

a. O número de bombons que ficou na caixa. 



 

19. De dois números, sabe-se que: 

           - o máximo divisor comum deles é 8; 

     - o mínimo múltiplo comum deles é 1368. 
a. Se um dos números for 152, qual é o outro? 

 

 

20. Indica o valor lógico das seguintes afirmações, justificando todas as respostas: 

 

a. 532
2

××  é a decomposição em factores primos do número 90. 

 

b. O número 21300000000000000000000123 não é divisível por 3. 

c. Na figura, ao lado, estão coloridos 
3

1
dos quadrados. 

 

d. O número 17 é um número primo. 
 

 

21. Para uma festa, vão ser colocados, nas mesas, cestos com fruta. 

 
a. De acordo com a figura, quantos cestos com laranjas, peras e 

bananas podem ser colocados se o arranjo dos cestos for o 

mesmo? 

 

 

 

22. As crianças tiveram um dia divertido mas está na hora de regressar a casa. 

A Francisca que é muito organizada e estudiosa, no início de cada ano 

lectivo faz o seu horário de estudo, e mostra-o aos amigos:   
               “ de dois em dois dias, estuda Matemática, de três em três dias,  

                   estuda Português, e de cinco em cinco dias, estuda Inglês”.  

a. Sabendo que no dia 16 de Outubro estudou as três disciplinas, em 

que dia isso voltará a acontecer? Mostra como chegaste à 

resposta.  
 

 

23. A Maria e o Pedro são membros de uma Associação Ambiental. Essa Associação é constituída  
por crianças,  adultos e jovens, num total de 135 membros.  

a. Quantas crianças fazem parte do grupo, sabendo que 
5

1
 dos membros são 

adultos e 
3

2
 dos membros são jovens. Indica a resposta correcta, indicando todos 

os cálculos que efectuares. 

(A) 18                       (B) 90                       (C) 27                  (D) 12  

 

 

 

 


