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CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

• O MÁXIMO DIVISOR COMUM DE DOIS OU MAIS NÚMEROS É IGUAL AO MAIOR DOS SEUS DIVISORES COMUNS. 

EXEMPLO:  M.D.C ( 4 , 12 ) = 4 

D4 = {1, 2, 4,} 

D12= {1,2,3,4,6,12} 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

PALAVRAS-CHAVE:  DIVIDIR – REPARTIR – DISTRIBUIR – MÁXIMO - MAIOR 

 

1. Calcula: 

a) m.d.c (3, 6)            

b) m.d.c (5, 15)   

c) m.d.c (8, 36) 

d) m.d.c.(10, 25) 

e) m.d.c. (12, 15) 

f) m.d.c.(24, 48) 

g) m.d.c.(84, 88) 

 

                     Resolução de Problemas 

          

2. O Joaquim é calceteiro.  

Tem placas de pedra quadradas de vários tamanhos para calcetar um espaço de estacionamento de 

bicicletas. O espaço tem 660 cm de comprimento e 216 cm de largura. 

Qual é o tamanho máximo das placas quadradas que o Joaquim pode utilizar? 

 

3. Um comerciante quer distribuir 60 laranjas, 72 maçãs, 48 peras e 36 mangas por várias crianças, de 

modo que cada uma receba a mesma quantidade e o maior número possível de cada espécie de fruta. 

a) Quantas crianças serão beneficiadas? 

b) Quantas peças de fruta receberá cada criança? 

 



 
 

4. Três peças de tecido têm, respetivamente, 96 m, 120 m e 144 m. Pretende--se cortá-las em bocados 

com o mesmo comprimento de forma que, cada bocado, seja o maior possível. 

a) Qual é o comprimento de cada bocado? 

b) Quantos bocados se obtêm de cada peça de tecido?~ 

 

5. 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 pretende fazer o maior número 

possível de ramos sem deixar nenhuma rosa de fora. 

a) Quantos ramos de rosas podem ser feitos pela D. Zita?  

b) Quantas rosas, de cada cor, leva cada ramo? 

 

6. Num festival de música, há 60 sopranos, 40 contraltos e 32 baixos. Pretende-se distribuir os cantores 

em grupos de modo que, em cada grupo, haja o mesmo número de sopranos, o mesmo número de 

contraltos e o mesmo número de baixos. 

a) Qual é o maior número de grupos que é possível formar e quantos cantores de cada tipo ficam em cada 

grupo? 
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