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Divisores 

Chama-se divisor de um número a cada um dos números que o dividem exactamente. 
(1) Observa atentamente todos os números naturais apresentados na tabela. 

(1.1) Indica para cada um dos números apresentados todos os seus divisores 

Números naturais Lista dos divisores 

2  

12  

21  

46  

78  

129  
 

(1.2) Haverá algum número natural que não tenha divisores? 

(1.3) Existirá algum número natural que seja divisor de todos os números naturais? 

(1.4) Indica três números naturais que tenham só dois divisores. 

 

(2) Qualquer número se pode escrever como produto de números naturais. 

Exemplo: 12 = 2 × 6, 12 = 3 × 4, 12 = 2 × 2 × 3, 12 = 1 × 12 

(2.1) Escreve, de duas formas diferentes, o número 24 como produto de números 

 naturais. 

(2.2) Escreve, de duas formas diferentes, o número 99 como produto de números 

 naturais. 

(2.3) Escreve o número 225 como produto de números naturais. 
 

Múltiplos 

Os múltiplos de um número obtêm-se multiplicando esse número por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, … 

(3) Múltiplos e divisores. 

 (3.1) Indica três números que sejam simultaneamente múltiplos de 5 e de 7. 

(3.2) Indica três números que sejam simultaneamente múltiplos de 6 e de 8. 

(3.3) Indica os divisores comuns a 24 e 36. 

(3.4) Indica os divisores comuns a 9 e 11. 



Critérios de Divisibilidade 

Um número é divisível por 2 quando é par, ou seja, quando o algarismo das unidades é 0, 
2, 4, 6 ou 8 

Um número é divisível por 3 se a soma dos seus algarismos é um múltiplo de 3. 

Um número é divisível por 5 quando o algarismo das unidades é 0 ou 5. 
(4) Indica se as afirmações são verdadeiras ou falsas. Corrige as falsas mantendo um dos 

números. 

 (4.1) 42 é múltiplo de 7   (4.2) 12 é divisor de 96 

 (4.3) 65 é divisível por 3   (4.4) 144 é divisível por 2 

 (4.5) 13 é divisor de 65   (4.6) 5 é divisor de 272 

 (4.7) 216 é múltiplo de 36   (4.8) 48 é múltiplo de 12 

 

(5) Sabendo que 16 × 40 = 640 e 20 × 2 = 40 e 4 × 4 = 16 

Sem efectuar qualquer cálculo, justifica que as seguintes afirmações são verdadeiras: 

(5.1) 40 é divisor de 640   (5.2) 640 é divisível por 20 

(5.3) 640 é múltiplo de 16   (5.4) 640 é divisível por 32 

 

Números Primos 

Um número é primo quando tem exactamente dois divisores, o 1 e ele próprio. 
(6) Considera a seguinte tabela. Elimina todos os números que não são primos. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

 

 



Decomposição em factores primos 

Para saber se um número é primo, dividimos esse número pelos números primos 2, 3, 5, 
7, 11, 13, … até que tenhamos: 

• Uma divisão de resto zero. Nesse caso o número não é primo 
• Um divisão com quociente menor que o divisor e o resto diferente de zero. Nesse 

caso o número é primo 

 

(7) Considera o conjunto C = { 1, 4, 7, 11, 18, 35, 57, 60 }. Indica os elementos do 

conjunto C que são: 

 (7.1) números pares   (7.2) múltiplos de 7 

 (7.3) números divisíveis por 3  (7.4) números divisíveis por 5 

 (7.5) números primos   (7.6) números compostos 

 

(8) Escreve os números 12, 25 e 34 como soma de números primos distintos. 

 

(9) Um número de dois algarismos que termina em 5 pode ser primo? Porquê? E um número 

que termina em 0? Porquê? 

 

(10) Decompõe em factores primos os seguintes números: 

 (10.1) 16  (10.2) 150  (10.3) 213  (10.4) 225  

 (10.5) 190  (10.6) 134  (10.7) 60  (10.8) 364 

 

Mínimo Múltiplo Comum  

O mínimo múltiplo comum de dois números naturais, decompostos em factores primos, é 
igual ao produto dos factores comuns e não comuns de maior expoente. 

 

Máximo Divisor Comum  

O máximo divisor comum de dois números, decompostos em factores primos, é igual ao 
produto dos factores comuns de menor expoente. 

 

(11) Decompõe em factores primos os seguintes números 

 (11.1) 15   (11.2) 12   (11.3) 42 

 (11.4) 25    (11.5) 8   (11.6) 70 

 

(12) Indica os factores primos comuns a: 

 (12.1) 15 e 25  (12.2) 12 e 8   (12.3) 42 e 70 

 

 



(13) Determina o mínimo múltiplo comum de: 

 (13.1) m.m.c (15,25) (13.2) m.m.c (12,8) (13.3) m.m.c (42,70) 

 

(14) Determina o máximo divisor comum de: 

 (14.1) m.d.c (15,25) (14.2) m.d.c (12,8)  (14.3) m.d.c (42,70) 

 

(15) A Teresa vai dar uma festa e quer comprar latas de sumo. O sumo que a Teresa quer 

comprar vende-se em embalagens de 4 e de 6 unidades. A Teresa só quer comprar 52 

latas. Uma das possibilidades é comprar duas embalagens de 6 unidades e dez embalagens 

de quatro unidades. Indica todas as maneiras de adquirir as 52 latas. 

 

(16) O António está doente e por indicação do médico tem que tomar dois medicamentos 

(A e B). O medicamento A deve ser tomado de 6 em 6 horas e o medicamento B de 8 em 8 

horas. Sabendo que o António começou a tomar os dois medicamentos às 8 horas da manhã 

de um determinado dia, descobre a que horas é que ele voltou a tomar os dois ao mesmo 

tempo. 

 

(17) Numa fábrica era necessário decidir o comprimento de uma peça de pano de modo 

que ela pudesse ser dividida em pedaços de 5 metros, 8 metros e 12 metros sem sobrar 

pano. Qual será o comprimento mínimo da peça? 

 

(18) Uma sala tem 9 metros de comprimento e 7 metros de largura. Vai ser pavimentada 

com peças quadradas de modo a não usar peças partidas. Indica as dimensões para os 

quadrados que possam ser utilizados. Atenção, indica pelo menos duas medidas diferentes 

para os quadrados. 

 

(19) Numa regata inscreveram-se muitos participantes. O número de inscritos poderia ser 

agrupado em grupos de 8, 9 ou de 12, não sobrando nenhum. Quantos participantes, no 

mínimo, se inscreveram na regata? 

 

(20) Num clube desportivo, no início do ano, inscreveram-se muitos alunos. O número de 

alunos inscritos podia ser organizado em turmas de 24, de 30 ou de 32 alunos cada e não 

sobrava nenhum aluno. Determina o número de alunos inscritos no clube. 

 

BOM TRABALHO! 


