
 

1. Completa a tabela seguinte: 
 
 
 
 
 
 

 
     Que podes concluir? 
 

2. Sabendo que o m.m.c. (a, b) = 7532
23

××× ,  m.d.c. (a, b) = 532
2

××  e que a = 7532
2

××× , então b é 
igual a: 

○ 32
2

×       ○ 532
23

××       ○ 23
32 ×        ○ 7532

23
×××  

 
 

3. Determina o valor de a, sabendo que o m.m.c.(36,a)=252 e que o m.d.c(36, a)=4. 
 
 
4. Determina o valor de b em cada uma das seguintes situações, sabendo que: 

 (A) m.d.c.(a,b) =2 ,                       (B)  m.m.c. (a,b) =42 e que  a=6: 
           (C) m.d.c.(a,b)=25 ,                      (D) m.m.c.(a,b) =150 e que a=50. 
 

 

 

5. Um número inteiro: 
♦♦♦♦ está compreendido entre 199 e 300;  
♦♦♦♦ tem como algarismo das dezenas o 4; 
♦♦♦♦ é múltiplo de 5; 

♦♦♦♦ não é múltiplo de 2. 
5.1. Qual é esse número? Mostra como chegaste à tua resposta, usando palavras, desenhos ou 
cálculos. 
 
 

6. A Marta perguntou à avó quantos anos ela tinha. A avó respondeu: «O ano em que nasci é 
múltiplo de 3.»  

   Qual dos números seguintes pode corresponder ao ano em que nasceu a avó da Marta? 

(A) 1942   (B) 1944   (C) 1946  (D) 1948 

   Justifica a tua resposta. 

 

 

7. Efectua a decomposição de 180 em: 
7.1. dois factores (diferentes de um) e de duas maneiras diferentes; 

7.2.  três factores; 

7.3. factores primos. 

a b D - m.d.c. (a, b) M - m.m.c. (a, b) ba ×  MD ×  
15 20     

10 18     

9 45     

18 28     

                               Escola Secundária de Lousada 
                                                 Tarefa 7:  Matemática do 7º ano – FT nº6        Data:  ___ / 09/ 2010 

                                                                           Assunto: Relação entre  mdc e do mmc.    Problemas com números 

                                                        Lição nº____ 

 

                                             



8. No início de cada treino de futebol, os jogadores correm à volta do campo. 
O Zé Tó demora 30 segundos a dar uma volta ao campo e o Rúben demora 40 segundos. 

Os dois amigos partem em simultâneo do mesmo local do campo. 

Ao fim de quantos segundos os dois amigos voltam a passar juntos no ponto de partida, 

pela primeira vez? Mostra como chegaste à tua resposta. 

 

 

 

 

9. Considera o número:  
 

    Neste número faltam dois algarismos.  Que algarismos se devem colocar no lugar do ? de modo que o 

número seja: 
 

9.1. um múltiplo de 2 e 5 simultaneamente? Justifica a tua resposta. 
9.2. divisível por 5 e por 3 simultaneamente? Justifica a tua resposta. 

   

 

10. O Zé Tó pretende ligar à Marta para a convidar para a sua festa de anos, mas não se recorda de três 
dígitos do seu número de telemóvel. Porém, sabe que: 

 

- é composto por nove dígitos; 

- estão dispostos da seguinte forma:  

2 5 3 ___ ___ 3 7 8 ___ 

   (a) (b)    (c) 

 

- o número é divisível por 2 e por 5; 

- o número, depois de completo com os três algarismos em falta, é divisível por 3;  

- e a soma de todos os algarismos constituintes do número é superior a 42. 

10.1. Qual o número de telemóvel da Marta?  Justifica a tua resposta, apresentando uma 
pequena composição a explicar a tua resolução deste problema. 

 

 

 

11. Com 80 bombeiros e 24 médicos, qual é o maior número de equipas que é possível 
formar, de modo a que todas as equipas tenham o mesmo número de bombeiros e o 

mesmo número de médicos?   
11.1. Quantos bombeiros e quantos médicos terá cada equipa? Explica como 
chegaste à resposta, indicando todos os cálculos que efectuaste. 

 
 
 
12. Considera os seguintes números: (A) 1570  (B) 17 355  (C) 321      (D) 2459 

12.1. Dos  números apresentados, só um é primo. Qual? 
12.2. Apresenta uma razão pela qual rejeitaste cada uma das outras três opções.  
 

 

 

9 ? 7 ? 



13. Distribui todos os números primos menores que 18 pelos 7 círculos da figura, 
de modo a que o número escrito em cada triângulo seja igual à soma dos 
números escritos nos vértices desse triângulo. 

 
 
 

14. Um número inteiro tem como algarismo das dezenas o 7, é múltiplo de 2 e de 5, 
é maior que 300 e menor que 400. Determina o número. Explica o teu 

raciocínio. 

 
15. O pai do Rúben tem uma colecção de cds dos Beatles. Se o Rúben contar de oito em 

oito, sobram dois, mas se ele contar de onze em onze, não sobra nenhum cd. Quantos 
cds tem o pai do Rúben, sabendo que são menos de 100? 

Mostra como chegaste à tua resposta. 

 
 

16. Considera os números 2
5×= xA  e yB ××= 23

2 . Sabendo que o m.d.c.(A,B)=15, determina os valores 

de x  e de y . 

 
 
17. Pretende-se construir um painel rectangular com 40 azulejos quadrados. De quantas 

maneiras diferentes se podem dispor os azulejos? 

 
 
 

18. Considera os seguintes números: 532
2

××=A  e 732
23

××=B . 
18.1. Completa de forma obteres afirmações verdadeiras:  
 

      (a1)  m.d.c. (A ; B ) =__________________  (a2) m.m.c. (A ; B ) = ____________________ 

      (a3)  O _____ e ______ são  divisores de A porque A = 12 × ____ 

      (a4) 15 é divisor de _____, porque _____ ÷ 15 = ______ 

 

 

19. O Nuno é praticante de bike trial. De três em três meses tem provas regionais, de quatro em quatro 
meses tem provas nacionais e de nove em nove meses tem provas internacionais. Sabendo que em Outubro 
de 2010 teve de efectuar provas regionais, nacionais e internacionais, em que mês e em que ano voltará 
isso a acontecer? 

 

 

20. Sendo 752
23

××=A  e 3
52 ×=B , qual das afirmações é verdadeira? 

 

(A) ( ) 50,... =BAcdm    (B) ( ) 840,... =BAcmm     (C) ( ) 000350,... =BAcmm       (D) ( ) 250,... =BAcdm  

     Explica, por palavras, como chegaste à resposta. 

 

 
 

21. A Diana pretende distribuir 48 chocolates e 42 rebuçados por cestos para 

oferecer no Natal, de modo a conseguir o maior número de cestos, todos 
com a mesma composição. Qual o número máximo de cestos que a Diana 
pode preparar? 

 
 



22. Determina o mínimo múltiplo comum dos números: 

(A) 6, 12 e 48;                             (C) 42; 56 e 84;          (E) 10, 52
2

×                     

   

(B) 100, 50 e 60;                 (D) 120; 144 e 360.      (F)  3511
33

××  e 125, 10 800,      

 
  

23. A idade do Luís é divisível por cinco mas não por dez. A idade da Helena é divisível por dois, mas não por 
cinco. O Luís é três anos mais velho que a Helena e tem menos de quarenta anos. A Helena já ultrapassou 
os vinte anos. Que idades podem ter a Helena e o Luís? Justifica a tua resposta. 

 
 
24. Simplifica as fracções seguintes: 

 

(A) 
96

12
                   (B)  

450

60
              (C)   

252

180
                   (D)  

160

108
 

 
 
25. Os números na caracterização de edifícios famosos… 
 

Actualmente, o conjunto das Torres Petrona é o 2º arranha-céu mais alto do mundo e 
está edificado na cidade de Kuala Lumpur, na Malásia. 
Números sobre as Torres Petronas, na Malásia: 
 
- concluído em 1998;                                 - 452 m de altura; 
- 88 pisos;                                                 - 20 escadas rolantes;  
- 76 elevadores de alta velocidade;           - 341 760 m2 

- 32 x 103 janelas;                                    - movimento diário de 5 000 pessoas.  

 
25.1. Indica, justificando, quais dos números anteriores são: 

 
(A)  divisíveis por 2 e 5:                   (B) divisíveis por 3:                  (C) divisíveis por 100:  

 
 
26. Determina o máximo divisor comum dos seguintes números: 

(A) 6, 12 e 48;                    (C)  24 e 28;                   (E)  732
2

××  e 135
3

×  

(B) 258×  e 516 ×               (D) 64 e 49;                   (F) 75 e 210. 

 
 
 
27. Que idade tenho eu? 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

- Tenho menos de cem anos e mais de quinze. 

- A minha idade é um múltiplo de 3 e de 5 e 
não é múltiplo de 2 nem de 10. O primeiro 

algarismo da minha idade é um número primo. 
 


