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M.M.C e M.D.C 

MÁXIMO DIVISOR COMUM 

O maior dos divisores comum de dois ou mais números (m.d.c.). O m.d.c. é o produto dos 

fatores comuns com os menores expoentes. 

Determinar o m.d.c. de 18 e 60 

Assim: 

18 = 2 x 32 

60 = 22  x 3 x 5 

M.d.c. (18,60) = 2 x 3 = 6 

MÍNIMO MÚLTIPLO COMUM 

O menor dos múltiplos comum, excluindo o zero, de dois ou mais números (m.m.c.). O m.m.c. 

é o produto dos fatores comuns e não comuns com os maiores expoentes. 

Determinar o m.m.c. de 120 e 80 

Logo: m.m.c  (120, 80) = 240 

 

                             

 

 

 ATIVIDADE COMPLEMENTAR  

1. Duas amigas fazem caminhadas durante o final de tarde em uma praça. Sabendo que 

as duas partem juntas e que uma circunda a praça em 16 minutos e a outra em 12 

minutos, depois de quanto tempo as duas amigas voltarão a se encontrar no ponto de 

partida?  

 



2. Dois amigos, fazendo suas caminhadas diariamente, partem de um mesmo ponto e 

contornam, andando, num parque para caminhada. Um deles, andando de forma mais 

acelerada, dá uma volta na pista do parque em 25 minutos, enquanto o outro, 

andando mais devagar, leva 30 minutos para completar a volta. Depois de quanto 

tempo os dois amigos voltaram a se encontrar no ponto de partida? 

 

a) 2 horas 

b) 2 horas e 30 minutos 

c) 3 horas 

d) 3 horas e 30 minutos 

 

3. A idade de Caio é 16 anos, a de Rafael é 20 e a de Matheus é 28. Verifique, de acordo 

com as idades, se eles são divisíveis ao mesmo tempo por: 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 6 

 

4. No Brasil estão catalogadas 1580 espécies de aves das quais 650 são do Pantanal 

mato-grossense. A arara-azul grande é uma das aves dessa região que, atualmente, 

está ameaçada de extinção. Quais os números citados no texto, que são divisíveis por: 

a) 2. 

b) 3. 

c) 4. 

d) 8. 

e) 5. 

f) 10. 

 

5. O MDC de 30 e 60 é: 

a) 60 

b) 30 

 

6. O Francisco está doente e tem que tomar um antibiótico de 12 em 

12 horas, um xarope para tosse de 6 em 6 horas e um outro 

medicamento para a febre de 8 em 8 horas. Começou por tomar os 

três medicamentos ás 9 horas da manhã. Quando é que voltará a 

tomar os três medicamentos ao mesmo tempo? Passadas quantas 

horas? 

 

 

 

7. Determine: 

a) m.m.c. (175, 24) e m.d.c. (175, 24) 

b) m.m.c. (36, 24) e m.d.c. (36, 24) 

c) m.m.c. (150, 21) e m.d.c. (150, 21) 



8. Numa escola, a 1ª série tem 36 alunos e a 2ª série, 32. Para planejar uma competição 

será preciso organizar equipes com a mesma quantidade de alunos, sendo esta a 

maior possível. O número de alunos de cada equipe será, então: 

a) 8 

b) 4 

c) 9 

d) 12 

e) 10 

 

9. Indique (V) para verdadeira ou (F) para falsa: 

a) 3 é divisor de 111. 

b) 8 é divisor de 40. 

c) O conjunto dos divisores de um número é um conjunto finito. 

d) Qualquer número é divisor de si próprio. 

e) O zero é divisor de todos os números. 

f) 1 não é divisor de nenhum número. 

g) Todos os números primos são ímpares. 

h) 2 não é número primo. 

 

10. Determine: 

a) m.m.c. (5, 7) 

b) m.m.c. (6, 20, 30) 

c) m.d.c. (24, 32) 

d) m.d.c. (5, 7) 


