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1. Dados os números: 5 4 2
2 3 5A= × ×   4

2 5 7 11B= × × ×   3 2
3 5 11C = × ×  

 
1.1. Sabendo que cada um deles está decomposto num produto de factores primos, calcula: 
a) m.d.c. (A,B)  b) m.d.c. (A,C) c) m.d.c. (B, C) d) m.d.c. (A, B, C) 

 

2. Alguns alunos da turma do Miguel participaram numa actividade de recolha de materiais para reciclar. Cada 

um dos alunos que participou na actividade recolheu o mesmo número de latas, o mesmo número de caixas 
de cartão e o mesmo número de garrafas de vidro.  Recolheram ao todo, 96 latas, 72 caixas de cartão e 
60 garrafas de vidro.  

2.1. Qual pode ter sido o maior número de alunos a participar na actividade? 

 
3. Uma florista tem 40 orquídeas e 56 violetas. Ela quer fazer o maior número possível de 

conjuntos iguais, se possível utilizando todas as flores. 
3.1. Quantos conjuntos poderá fornecer? 
3.2. Quantas orquídeas e quantas violetas terá cada conjunto?  

 
4. Utiliza o m.d.c para tornar irredutíveis as fracções: 

a) 
132

90
                                                  b)

100

54
 

 
5. Determina o m.d.c entre dois números à tua escolha, de modo que: 

5.1. sejam consecutivos e tira uma conclusão; 

5.2. sejam primos e tira uma conclusão; 

5.3. um seja múltiplo do outro e tira uma conclusão. 

 

6. Dados os números: 3 2
2 5 7A= × ×        2

3 5B= ×   e 3
5 11C = ×  , calcula:  

a) m.m.c. (A, B)            b) m.m.c. (B, C)                    c) m.m.c. (A, C) 

 

7. Sabe-se que uma companhia do exército tem mais de 150 soldados e menos de 200, que podem ser 

colocados na parada em filas de 4, 5 ou 6 soldados. Quantos soldados tem a companhia? 

 

8. A Maria, Tomás e Luís visitam os tios, de forma periódica. No dia 1 de Março 

estiveram os três juntos em casa dos tios. Sabendo que a Maria visita-os de 6 em 6 
dias, o Tomás de 8 em 8 dias e o Luís de 10 em 10 dias, quando se voltarão a 
encontrar os três em casa dos tios?  

 

9. Completa a tabela seguinte relacionando as duas últimas colunas: 

 

a b M= m.m.c (a, b) D= m.d.c (a, b) ba ×  DM ×  
10 15     

6 8     

12 20     

36 45     

 
10. Utilizando a propriedade da questão anterior, determina: 

 
10.1. o m.d.c. (10, 18), sabendo que m.m.c. (10, 18)=90 

10.2. a, de modo que m.m.c. (a, 9)= 36 e que m.d.c. (a, 9)= 3. 
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