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1. A D. Zita tem 100 rosas amarelas e 60 rosas vermelhas. Pretende dividi-las por diversos ramos, contendo, cada um, o 
mesmo número de rosas de cada cor. Claro que deseja fazer o maior número possível de ramos, sem deixar nenhuma 
rosa de fora! 

1.1. Para ajudar a D. Zita a resolver este problema, completa o seu raciocínio: 

1.1.1. Se fizer um único ramo, este fica com as 100 rosas amarelas e as 60 rosas vermelhas. Que 
desperdício! 

1.1.2. Se fizer 2 ramos, cada um fica com __________ rosas amarelas e  _________ vermelhas. 

1.1.3. Se fizer 3 ramos, sobra _________ rosa amarela, pois 100 não é divisível por 3. Não pode ser! 
 

1.2. (a) A D. Zita pode fazer 4 ramos? Justifica.      (b) E pode fazer 5 ramos? Justifica.    (c) E 10 ramos? Justifica. 

1.3. Tendo atenção as alíneas anteriores, risca o que não interessa: 
“ O número de ramos é múltiplo/divisor comum do número de rosas de cada cor.” 

 

1.4. Calcula os divisores de 100, D10. 

1.5. Calcula os divisores de 60, D60. 

1.6. Completa: 
 

 

1.7. Qual é o maior (máximo) divisor comum 
de 100 e 60, m.d.c. (60 ; 100) ? 

1.8. Quantos ramos pode, no máximo, a D. Zita fazer? 

1.9. E quantas rosas de cada cor deve ter cada um deles? 

1.10. Decompõe 100, 60 e m.d.c. (60, 100) em factores primos. 

1.11. Escreve o produto dos factores primos comuns, de menor expoente, de 100 e 60. 

1.12. Compara-o com o m.d.c. (100,60). O que concluis? 

O máximo divisor comum (m.d.c.) de dois números ou mais números decompostos em factores primos é igual ao produto 

dos factores primos comuns, cada um elevado ao ___________________ expoente. 

 

2. Numa árvore de Natal, um grupo de lâmpadas acende de 10 em 10 segundos e um outro grupo acende de 12 em 12 
segundos. À meia-noite acenderam-se os dois grupos de lâmpadas.  

 
Quantos segundos depois voltam a acende-se simultaneamente os dois grupos de lâmpadas? 

2.1. Completa: 

2.1.1. Um grupo de lâmpadas acende de 10 em 10 segundos: _______________________________ 

2.1.2. O outro grupo de lâmpadas acende de 12 em 12 segundos : _________________________ 
Como se pretende saber o tempo mínimo ao fim do qual as lâmpadas voltam a acender-se simultaneamente, temos de 
calcular o menor múltiplo comum de 10 e 12, diferente de zero – o mínimo múltiplo comum, m.m.c.. 
 
Analisando os múltiplos de 10 e de 12, podemos concluir que as lâmpadas voltam a acender simultaneamente __________ 
segundos depois. No entanto, o mínimo múltiplo comum pode ser calculado de outro processo. 

2.2. Cálculo do mínimo múltiplo comum de dois números decompostos em factores primos: 

2.2.1. Decompõem-se os números em factores primos: 10 = __________ 12 = ______ 

2.2.2. Decompõe o m.m.c. (10 ; 12), calculado em 9.1., em factores primos:  _______________________ 

2.2.3. A partir dos factores primos de 10 e de 12, diz como se obtém os factores primos do m.m.c. 
(10,12). 

2.2.4. Completa a seguinte definição de mínimo múltiplo comum: 

 
O mínimo múltiplo comum de dois números decompostos em factores primos é o produto dos factores primos 

_______________________________________ cada um elevado ao _____________ expoente. 
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