
 

 

Matemática – 7º ano – 1º bimestre 

Sequência didática 1 
 

Obtendo o mmc e o mdc 
 

Objetos de conhecimento Habilidades 

 Múltiplos e divisores de um número natural.  (EF07MA01) Resolver e elaborar problemas 

com números naturais, envolvendo as noções 

de divisor e de múltiplo, podendo incluir 

máximo divisor comum ou mínimo múltiplo 

comum, por meio de estratégias diversas, sem 

a aplicação de algoritmos. 

Objetivos 

 Determinar múltiplos e divisores de um número natural. 

 Reconhecer os critérios de divisibilidade. 

 Encontrar os divisores e múltiplos de um número. 

 Identificar números primos. 

 Calcular o mmc e o mdc entre dois números naturais. 

Recursos utilizados 

 Régua. 

 Lápis grafite.  

 Malha quadriculada. 

 

Quantidade estimada de aulas 
  6 aulas de aproximadamente 50 minutos cada. 
 

Desenvolvimento da sequência didática 

1ª etapa (2 aulas: em média 100 minutos) 
Nesta etapa, serão trabalhadas situações relacionadas à divisibilidade e aos divisores de números 

naturais. Para isso, proponha um diálogo com os alunos a respeito das operações de multiplicação e 

divisão. O objetivo é verificar os conhecimentos dos alunos referentes ao processo utilizado na 

resolução das operações mencionadas, por meio do algoritmo. Se julgar conveniente, coloque na lousa 

alguns exemplos referentes à multiplicação e divisão, explicando os procedimentos utilizados. 

Depois, proponha as atividades a seguir escrevendo-as na lousa. Em seguida, solicite aos alunos 

que as copiem no caderno.  

 

Atividade 1 

1. É possível dividir R$ 30,00 entre duas pessoas, de maneira que elas recebam a mesma quantia? 

2. Dois irmãos querem comprar um celular que custa R$ 892,00, para presentear seu pai. Se o valor 

for dividido igualmente entre eles, quantos reais cada um terá de contribuir para comprar o 

presente? 

3. Maria e Pedro ganharam 25 figurinhas para dividirem igualmente entre si. É possível que recebam, 

cada um, a mesma quantidade de figurinhas? 
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4. Ao dividir 20 por 2 obtemos uma divisão exata? E a divisão de 20 por 3, será exata? 

 Diante das soluções dadas pelos alunos, proponha os questionamentos, oralmente, de modo que os 

alunos reflitam a respeito da atividade 1 apresentada anteriormente. Por que nas questões 1 e 2 foi 

possível obter uma divisão exata, enquanto que nos questionamentos 3 e 4 não? 

 Quais regularidades podemos perceber nas questões 1 e 2?  

 Ao realizar as divisões nas questões 1 e 2, obtemos valores exatos ou não? As divisões efetuadas 

problemas 1 e 2 são exatas ou não exatas? E as divisões efetuadas nas questões 3 e 4? 

Com base nas respostas dos alunos, observe as dificuldades e possíveis equívocos apresentados, e 

realize as mediações que considerar necessárias. Em seguida, formalize cada um dos conceitos de 

divisibilidade, reproduzindo-os na lousa, além disso, peça aos alunos que façam as anotações no 

caderno.  

Definição: Um número natural é divisível por outro, excluindo-se o zero, se a divisão entre eles for 

exata, ou seja, o resto da divisão deverá ser igual à zero. 

Divisibilidade por 2: um número natural será divisível por 2 se ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, ou 

seja, se for par. 

Divisibilidade por 3: um número natural será divisível por 3 se o resultado obtido da adição de seus 

algarismos for divisível por 3. 

Divisibilidade por 4: um número natural será divisível por 4 se os dois últimos algarismos forem  

00, ou for um número divisível por 4. 

Divisibilidade por 5: um número natural será divisível por 5 se o algarismo da unidade for igual a  

0 ou 5. 

Divisibilidade por 6: um número natural será divisível por 6 se ele for divisível por 2 e por 3, 

simultaneamente.  

Divisibilidade por 9: um número natural será divisível por 9 se o resultado obtido da adição de seus 

algarismos for um número divisível por 9.  

Divisibilidade por 10: um número natural será divisível por 10 se o algarismo da unidade for  

igual a 0.  

Atividade 2 

Em seguida, proponha as atividades para verificar se os alunos compreenderam os critérios de 

divisibilidade. Registre na lousa, peça a eles que copiem e resolvam no caderno. 

1. Quais desses números são divisíveis por 5? Justifique sua resposta. 

15 25 33 50 74 200 
Resposta: 15, 25, 50 e 200, pois são números que atendem aos critérios de divisibilidade por 5, ou seja, são números que têm 

como último algarismo o 0 (zero) ou o 5. 

2. Para desenvolver uma atividade com seus alunos, três professores precisam comprar 40 bolinhas, 

totalizando R$ 240,00. Há a possibilidade de dividir R$ 240,00 entre os três professores, de modo 

que paguem, cada qual, exatamente a mesma quantia? É possível que fiquem, cada um, com a 

mesma quantidade de bolinhas após a divisão? 

Resposta: Sim, é possível dividir R$ 240, 00 entre os três professores, cada um pagando exatamente a mesma quantia. Não é 

possível que os três fiquem com a mesma quantidade de bolinhas, pois 40 não é um número divisível por 3. 

  



 

 

Matemática – 7º ano – 1º bimestre 

Sequência didática 1 
 

3. Alguns carros estão estacionados em uma rua da cidade. Se você contar as rodas desses carros, o 

resultado pode ser 42? E 72? Por quê? 

Resposta: O enunciado diz que se trata apenas de carros estacionados, ou seja, caminhões e motocicletas não fazem parte da 

situação. Logo, se um carro tem 4 rodas, então o número que representa a quantidade de rodas de todos os carros 

estacionados deve ser múltiplo de 4. Portanto, 42 não pode ser o resultado, pois ele não é múltiplo de 4. Já o 72 é um 

resultado possível, pois se trata de um múltiplo de 4. 

 

Durante a execução da atividade 2, observe as estratégias utilizadas pelos alunos, as dificuldades ou 

possíveis equívocos deles, para então realizar as intervenções necessárias.  Ao término da atividade, 

proponha um debate a fim de efetuar a correção das atividades, e de verificar se as respostas dos 

alunos estão corretas. Se julgar conveniente, selecione alguns deles para efetuarem a correção na 

lousa, explicando cada passo em sua resolução. 

 

2ª etapa (2 aulas: em média 100 minutos) 
Nesta etapa, os alunos irão trabalhar noções de organização retangular da multiplicação e, 

conceito de divisores e múltiplos. Para isso, providencie, antecipadamente, folhas de papel 

quadriculado e réguas. 

Atividade 1 

Organize os alunos em duplas, e entregue uma malha quadriculada e uma régua a cada um. Peça a 

eles que representem retângulos, cujas medidas das áreas sejam equivalentes a 12 u.a. (unidades de 

medida de área), considerando cada quadradinho como sendo 1 u.a. Explique que esses retângulos 

podem ter quaisquer dimensões, desde que as medidas de suas áreas sejam iguais a 12 u.a. 

Ilustração: Cátia Germani 

 

Questione os alunos sobre quais foram as medidas dos retângulos construídos na malha, e anote 

na lousa os resultados. Verifique se eles perceberam que, na situação proposta, existem apenas 6 

possibilidades de construção de retângulos cujas áreas meçam 12 u.a. São elas 1 x 12, 2 x 6, 3 x 4, 4 x 

3, 6 x 2 e 12 x 1, considerando as medidas como sendo comprimento e largura, respectivamente.  

Desafie os alunos a construírem um retângulo, cuja medida da área também seja igual a 12 u.a., 

mas que tenha medida do comprimento igual a 5 unidades de medida. É esperado que os alunos 

descubram a impossibilidade dessa construção. 
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Nesse momento, instigue-os a perceberem que todos os valores que representam as medidas dos 

lados dos retângulos são divisores da medida da área, nesse caso, 12. Peça ajuda aos alunos para 

escrever, na lousa, uma lista com todos os divisores de 12, sendo eles, 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Nesse 

momento, perceba se os números 1 e 12 são citados e, caso ninguém o diga, explique que o número 1 

é divisor de todo e qualquer número. O mesmo vale para o próprio número: todo número, com 

exceção do 0, é divisor de si mesmo. 

Para aprofundar a discussão a respeito dos divisores de um número natural, se julgar conveniente, 

diga aos alunos que tentem construir mais retângulos utilizando outras medidas de área, como 17 u.a. 

e 19 u.a. Verifique se eles percebem dadas essas medidas, a impossibilidade de construir retângulos 

cujas medidas de comprimento e largura sejam representadas por números inteiros. 

Agora, mude a abordagem das construções. Em vez de determinar apenas a medida da área, 

determine também a medida do comprimento dos retângulos. Por exemplo, peça que construam um 

retângulo cuja medida da área seja igual a 20 u.a. e a medida do comprimento seja igual a 5 unidades 

de medida. Desse modo, espera-se que os alunos construam um retângulo cujas medidas do 

comprimento e da largura sejam, respectivamente, 5 x 4. Proponha outras construções com outras 

medidas. Algumas sugestões são: 

 medida da área igual a 5 u.a. e medida do comprimento igual a 5 unidades de medida. 

 medida da área igual a 10 u.a. e medida do comprimento igual a 5 unidades de medida. 

 medida da área igual a 15 u.a. e medida do comprimento igual a 5 unidades de medida. 

 medida da área igual a 20 u.a. e medida do comprimento igual a 5 unidades de medida. 

 medida da área igual a 6 u.a. e medida do comprimento igual a 6 unidades de medida. 

 medida da área igual a 12 u.a. e medida do comprimento igual a 6 unidades de medida. 

 medida da área igual a 18 u.a. e medida do comprimento igual a 6 unidades de medida. 

 medida da área igual a 24 u.a. e medida do comprimento igual a 6 unidades de medida. 

Ilustração: Cátia Germani 

 

Instigue os alunos a compararem as figuras por meio de questionamentos relacionados à medida 

da área de cada retângulo. Instigue os alunos a observarem que os valores que representam as 

medidas dessas áreas são os próprios múltiplos dos valores que representam as medidas dos 

comprimentos (5 e 6), que podem ser organizados em uma configuração retangular. 

 5 = 5 ∙ 1 

 10 = 5 ∙ 2 

 15 = 5 ∙ 3 

 20 = 5 ∙ 4 

 6 = 6 ∙ 1 

 12 = 6 ∙ 2 

 18 = 6 ∙ 3 

 24 = 6 ∙ 4 
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Pergunte aos alunos se esses retângulos apresentarão, em algum momento, a mesma medida de 

área. Caso eles sintam dificuldades nesse questionamento, peça que determinem o mmc (5,6) e veja 

se eles concluem que, em determinado momento, os dois grupos apresentarão retângulos com 

medida de área igual a 30 u.a. 

Após essas correções, apresente o conceito de números primos, reproduza na lousa, solicitando 

aos alunos que anotem as informações no caderno. 

Números primos são os números naturais que possuem apenas dois divisores: o número 1 e o 

próprio número. Por exemplo, o número 2 tem apenas os divisores 1 e 2. Portanto, 2 é um número 

primo. Do mesmo modo, o número 13 tem apenas os divisores 1 e 13, sendo, também, um número 

primo. Já o número 8 tem os divisores 1, 2, 4 e 8. Logo, 8 não é considerado um número primo. 

Aproveite o momento para questionar os alunos a respeito dos números pares. Algumas sugestões 

de questões são: 

 o que caracteriza um número ser par? 

 a divisão de um número par por 2 é exata ou não exata? 

 um número par pode ser dividido por 1? 

 o número par é divisível por si mesmo? 

Promova um debate a respeito dessas questões. Com base nas respostas obtidas, verifique se os 

alunos percebem que todo número par é, no mínimo, divisível por 1, por 2 e por si mesmo. Portanto, o 

número 2 é o único número par considerado primo, porque apresenta apenas dois divisores. Todos os 

outros números pares apresentam, no mínimo, 3 divisores (1, 2, e o próprio número). 

Promova um desafio aos alunos. Cite alguns números aleatórios e peça que determinem se esse 

número é primo ou não. Sugerimos, por exemplo, os números primos 3, 11, 19, 23, 47, 67, 71, 83, 89 e 

97. Dentre os sugeridos, cite alguns números pares, e verifique a atenção dos alunos quanto ao fato de 

um número par, diferente de 2, não ser primo. 

 

3ª etapa (2 aulas: em média 100 minutos) 
Nesta etapa os alunos vão determinar o mmc e o mdc com base na decomposição em fatores 

primos.  

Atividade 1 

Inicie a aula retomando o conceito de divisores, múltiplos, e de números primos, vistos na etapa 2. 

Proponha questionamentos oralmente a fim de que os façam relembrar estes conceitos como, por 

exemplo: 

 quais são os divisores do número 12? E do número 7? 

 o número 1 é divisor de todo número natural? 

 todo número natural, com exceção do 0, apresenta no mínimo, dois divisores. Quais são esses 

divisores? 

 o que é um número primo? 

Em seguida, coloque na lousa os conceitos de mínimo múltiplo comum (mmc) e máximo divisor 

comum (mdc), solicitando aos alunos que anotem as informações no caderno. 

O mínimo múltiplo comum, ou mmc, de dois ou mais números naturais é o menor múltiplo comum 

a todos eles. O mmc pode ser calculado pela decomposição simultânea dos números em fatores 

primos. Acompanhe o exemplo. 
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mmc (12, 14) = 2 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 7 = 84 

12, 14
6, 7
3, 7
1, 7
1, 1

|
|

2
2
3
7
 

 

O máximo divisor comum, ou mdc, de dois ou mais números naturais é o maior divisor comum a 

todos eles. O mdc pode ser calculado pela decomposição dos números em fatores primos. Acompanhe 

o exemplo. 

mdc (12, 42) = 2 ∙ 3⏟
fatores em comum

= 6 

12
6
3
1

|

2
2
3
 

 

42
21
7
1

|

2
3
7
 

 

Explique aos alunos que para determinar o mmc e o mdc de dois ou mais números, é necessário 

decompô-los em fatores primos. Para o cálculo do mmc, é feita a decomposição simultânea desses 

números e, então, efetua-se o produto desses fatores. Já para o cálculo do mdc, os números são 

decompostos separadamente e o produto deve ser efetuado apenas entre os fatores que se repetem 

nas decomposições. 

Se julgar conveniente, escreva alguns exemplos de cálculos de mmc e mdc e selecione alguns 

alunos para irem até a lousa resolvê-los. 

 

Atividade 2 

Após aplicar os conceitos de mmc e mdc, coloque na lousa as atividades listadas a seguir, pedindo 

aos alunos que as copiem e resolvam no caderno. Explique que o método utilizado deverá ser a 

decomposição em fatores primos. 

1. Uma metalúrgica deve produzir uma barra de ferro que será dividida em pedaços iguais de medidas 

3 cm, 6 cm ou 7 cm de comprimento, sem que haja sobras. Qual deve ser o menor comprimento de 

cada uma dessas barras de ferro? 

Resposta: mmc (3, 6, 7)=42; 42 cm. 

2. Com base na decomposição em fatores primos, determine o mínimo múltiplo comum (mmc) dos 

números: 

a) 8 e 12. 

Resposta: mmc (8, 12)=24. 

b) 3, 4 e 6. 

Resposta: mmc (3, 4, 6)=12. 

3. Fernanda fabrica doces artesanais. Para atender a uma encomenda, ela fabricou 1 300 unidades, 

sendo 650 brigadeiros, 350 doces de coco e 300 bombons mesclados. As embalagens nas quais os 

doces serão dispostos devem conter um único tipo de doce cada uma, além de possuírem a mesma 

quantidade, sendo essa a maior possível. Quantos doces haverá em cada embalagem? Quantas 

embalagens Fernanda deverá montar para acomodar todos os doces? 

Resposta: mdc (650, 350, 300) =50; haverá 50 doces em cada embalagem; 26 embalagens. 

4. Pela decomposição em fatores primos, determine o mdc dos números: 

a) 75 e 125. 

Resposta: mdc (75, 125)=25. 

b) 30, 36 e 48. 

Resposta: mdc (30, 36, 48)=6. 



 

 

Matemática – 7º ano – 1º bimestre 

Sequência didática 1 
 

Avaliação 
As questões abaixo irão auxiliá-lo na avaliação do desenvolvimento das habilidades trabalhadas 

nesta sequência pelos alunos. Você pode reproduzi-las na lousa ou fazer as perguntas aos alunos 

oralmente. 

1. Quando um número natural é divisível por outro número natural? 

Resposta: Um número natural é divisível por outro número natural, excluindo-se o zero, se a divisão entre eles for exata, ou 

seja, se o resto da divisão for zero. 

2. O número 100 é divisível por 4? Justifique. 

Resposta: Sim, porque, de acordo com o critério de divisibilidade por 4, um número será divisível por 4 se seus dois últimos 

algarismos forem 00 ou se o número formado pelos dois últimos algarismos for divisível por 4. 

3. O que são números primos? 

Resposta: Números primos são os números naturais que têm apenas dois divisores: o número 1 e o próprio número. 

4. Calcule o mmc e o mdc de 12 e 3 pela decomposição em fatores primos. 

Resposta: mmc (3, 12)=12 e mdc (3, 12)=3. 

 

Seguem algumas questões que podem ser reproduzidas na lousa para auxiliar o aluno no processo 

de autoavaliação. 

 

Autoavaliação Sim Não 

Prestei atenção nas explicações do professor?   

Soube respeitar as opiniões dos colegas?   

Reconheci os critérios de divisibilidade?   

Compreendi a definição de números primos?   

Calculei corretamente o mmc e o mdc de números naturais?   

Apliquei corretamente as definições de mmc e mdc na resolução de problemas?   

 


