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1. Responda: 

a) 144 é múltiplo de 9? Por quê? 

 

b) 415 é múltiplo de 7? Por quê? 

 

2. O campeonato mundial de Futebol acontece a cada 4 anos. A primeira 

Copa do Mundo de futebol foi realizada em 1930, no Uruguai, e  última 

do século XX em 1998, na França. 

a) Copie e complete a tabela, indicando os anos em que aconteceram 

as últimas cinco Copas do Mundo do século XX. 

Ano País 

 Espanha 

 México 

 Itália 

 Estados 

Unidos 

1998 França 

b) Divida por 4 cada um dos números da tabela acima? Essas divisões 

são exatas? 

 

 



c) O que há em comum nessas divisões? 

 

d) Está prevista uma Copa do Mundo para o ano de 2018? Por quê? 

 

 

3. Um ano é bissexto e o número que corresponde ao ano é divisível por 4. 

Mas há um detalhe: um ano terminado em 00 só é bissexto quando seu 

número for dividido por 400. Dos anos a seguir quais são bissextos? 

 

a) 1984 

b) 1992 

c) 1998 

d) 2040 

e) 2000 

f) 2050 

 

4. Como podemos definir um número primo? 

 

 

 

5. Numa sala há 35 alunos. 

a) Essa turma poderia ser dividida em 5 grupos com o mesmo número 

de alunos? Justifique. 

 



 

b) Essa turma poderia ser dividida em 4 grupos com o mesmo número 

de alunos? Justifique. 

 

 

c) Existe outra possibilidade de formação de grupos com o mesmo 

número de alunos (não valem os grupos com apenas 1 aluno)? Qual 

é? 

 

 

6. Alguns automóveis estão estacionados na rua. Se você contar as rodas 

dos automóveis, o resultado pode ser 42? Pode ser 72? Por quê? 

 

 

 

7. O Sr. Quintino toma: 

 Um comprido de 4 em e 4 horas. 

 Uma colher de xarope de 6 em 6 horas. 

 Às 10 horas da manhã ele tomou os dois remédios. A que horas ele 

voltará, novamente  a  tomar os dois remédios juntos? 

 

 

8. Na Grécia antiga chamava-se o número 6 de número perfeito por que a 

soma dos seus divisores menores do que 6 é igual a 6. (6 = 1 + 2 + 3) 



Verifique que 12 não é um número perfeito e tente encontrar um número 

perfeito compreendido entre 20 e 30. 

 

 

 

 

9. ( Olimpíada de Matemática – SP) Subtraindo uma unidade do quadrado 

do número 17, encontramos: 

 

a) Um número divisível por 5. 

b) Um numero divisível por 8. 

c) Um número divisível por 17. 

d) Um número divisível por 28. 

 

10. Um cerealista tem: 

 75 Kg de arroz do tipo A 

 105 Kg de arroz do tipo B 

 120 Kg de arroz do tipo C 

Para servir seu clientes, quer fazer pacotes iguais a 20 Kg da 

mistura. 

a) Quantos pacotes de 20 Kg ele pode fazer? 

 

 

b) Qual a composição de cada pacote? 



 

11. Algumas invenções importantes ocorreram nos anos de 1440, 1867, 

1880 e 1947. Descubra o ano de cada invenção a partir das informações 

abaixo: 

a) O número que indica o ano da invenção da imprensa é divisível por 2 

e 3. 

 

b) O número que indica o ano da invenção da lâmpada é divisível por 2, 

mas não por 3. 

 

c) O número que indica o ano da invenção da Polaroid é divisível por 3, 

mas não por 2. 

 

d) O número que indica o ano da invenção da dinamite não é divisível 

nem por 2 nem por 3. 

 

12. Numa classe, formaram-se grupos de 6 alunos, mas 2 alunos ficaram 

sem grupos. A classe tinha mais de 20 alunos e menos de 40 alunos. 

Quantos alunos a classe podia ter? (cuidado: há mais de uma 

possibilidade) 

 

13. Usando o método trabalhado em sala, faça a tabela de números primos 

de 1 a 100.   

14. Qual é maior número que divide, 24, 96, 40, e 100? 

 

 



 

15. Responda: 

a) Quais são os divisores de 5? 

 

b) Quais são os divisores de 8? 

 

c) Qual o único divisor comum de 5 e 8? 

 

d) Qual é o MDC (5,8) 

 

 

16. No mês de março, Celso jogou tênis nos dias impares e Rodrigo jogou 

tênis nos dias múltiplos de três. Quantas vezes ambos jogaram tênis no 

mesmo dia? 

 

 

17. Lucia levou um pacote de balas para os amigos e observou que, se as 

divide-se:  

 Por dois, sobrava uma bala; 

 Por três, não sobrava nenhuma; 

 Por cinco, também sobrava uma bala. 

 Quantas balas Lucia levou, sabendo que o número inferior a 25? 

 

18. Um marceneiro precisa cortar três tabuas em pedaços de mesmo 

comprimento. Para melhor aproveitamento das tabuas, o comprimento 

dos pedaços deve ser o maior possível. Uma tábua mede 250 

centímetros de comprimento, a outra, 350 centímetros e a outra, 550 

centímetros. Qual será o comprimento de cada pedaço da tábua? 



 

19. Adivinhe Somos dois múltiplos consecutivos de 4, e nossa soma é 52. 

Adivinhe quem somos nós! 

 

20. Dois livros, um com 176 paginas e outro com 240 paginas, serão 

divididos em fascículos para a venda semanal nas bancas de jornais. Os 

fascículos serão montados com o mesmo e o maior número de paginas 

possível. 

 

a) Quantas páginas terá cada fascículo? 

 

 

 

b) Em quantas semanas uma pessoa terá os dois livros completos, 

considerando que ela compre todos os fascículos e que um livro seja 

vendido após o outro? 

 

 

 

21. Corrija as afirmações falsas. 

 

a) Os números 35 e 55 são primos entre si, pois o mdc (35, 55) = 1 

 

 

b) O mdc (23, 47) é igual ao mdc (2,7) 

 

 

c) O mdc (5, 15) é menor que o mdc (3,7) 

 

 

BONS ESTUDOS 


