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  Exercício 1

Fatorar um número significa decompor esse número em 

um produto de fatores primos. Todo número natural, não 

primo, maior do que 1, pode ser escrito na forma fatorada. 

Para chegar à forma fatorada completa de um número 

natural, fazemos uma operação denominada 

decomposição em fatores primos, que consiste em fazer 

uma série de divisões até obter quociente igual a 1. 

Decomponha em fatores primos ou escreva a forma 

fatorada completa de cada número. 

a)  132  

b)  175 

c)  548 

 Exercício 2

Todo número composto é formado pela multiplicação de 

números primos, ou seja, ele pode ser decomposto em 

fatores primos. A partir do estudo de números primos e 

números compostos, resolva as situações a seguir. 

a)  Se decompusermos o número 546, obtemos .a b c d⋅ ⋅ ⋅
Qual é o quádruplo do valor de ?a b c d+ + +  

b)  Ao decompor o número 7735, obtemos .x y z k⋅ ⋅ ⋅  

Qual é o dobro de x y z k+ + + ? 

 Exercício 3

Escreva os números abaixo como produto de fatores 

primos. 

a)  420 

b) 360 

c)  1386 

 Exercício 4

Na corrida de São Silvestre, foram inscritos um número de 

atletas que corresponde à forma fatorada 
3 22  5 7.⋅ ⋅  

Percebeu-se que os corredores representados eram 

brasileiros, quenianos e jamaicanos, todos identificados 

com uma numeração adequada.  

a)  Qual é o número que corresponde à forma fatorada
3 22 5 7⋅ ⋅ ? 

b) O número do atleta que ganhou a maratona 

corresponde ao maior divisor primo do número da 

situação. Qual é o número do atleta campeão? 

c)  O atleta que chegou em segundo lugar corresponde a 

ao número total de divisores do número da situação 

em questão e é um brasileiro. Qual o número desse 

atleta? 

d) O atleta que chegou em último lugar corresponde ao 

maior divisor composto da situação em questão e é 

brasileiro. Qual é o número desse atleta? 

 

 

 Exercício 5

Com base no estudo de múltiplos e divisores, responda a 

questão abaixo. 

Em uma loja de artigos de festa, foram armazenados 8796 

enfeites. O dono do estabelecimento quer organizá-los 

para que ocupem menos espaço possível. Verifique se é 

possível que todos os enfeites sejam embalados em caixas 

que contenham 4, 6, 7, 8 ou 12 unidades. 

 Exercício 6

Determine quantos divisores naturais possuem os 

números abaixo. 

a)  90 

b) 144 

c)  496 

 Exercício 7

Determine, pela decomposição simultânea em fatores 

primos, o máximo divisor comum (mdc) dos números 

abaixo.) 

a)  mdc ( 30,36,72) 

b)  mdc (96,108,132) 

 Exercício 8

Determine, pela decomposição simultânea em fatores 

primos, o mínimo múltiplo comum (mmc) dos números 

abaixo. 

a)  mmc (15,24,60) 

b)  mmc ( 8,12,28) 

 Exercício 9

O número 8 e o número 25 são primos? São primos entre 

si? Justifique. 

 Exercício 10
 

Determine todos os divisores naturais de 288. 
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