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Números primos, divisores e múltiplos 

Público-alvo: 6o ano 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Capítulo 4 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática apresenta alguns dos princípios básicos da teoria dos números no 

conjunto dos números naturais. Serão introduzidos conceitos de divisores e múltiplos, além dos 

números primos de 1 a 100. Esse conteúdo reforça o estudo das tabuadas no Ensino Fundamental – 

Anos Iniciais e embasa vários assuntos da Matemática. 

Na aula 1, serão estudados os múltiplos de alguns números naturais. Na aula 2, serão 

ensinados os divisores de determinados números naturais. Na aula 3, será utilizado o crivo de 

Eratóstenes com o objetivo de se compreenderem os números primos de 1 a 100. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Introduzir os conceitos de múltiplos e divisores de um número natural. 
• Perceber relações matemáticas relacionadas com múltiplos e divisores de um número. 
• Determinar números primos e números compostos de 1 a 100.  
• Apresentar o crivo de Eratóstenes como estratégia para a determinação de números primos. 

 

Material necessário 

• Quadros com 10 linhas e 10 colunas, numerados de 1 a 100. 

• Quadros com 10 linhas e 10 colunas, numerados de 2 a 100. 

• Calculadora. 

• Lápis de cor. 

• Lápis grafite. 

• Borracha. 

• Caderno. 
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Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Múltiplos e divisores de um  
número natural. 
Números primos e compostos. 

(EF06MA05) Classificar números naturais em primos e compostos, estabelecer 
relações entre números, expressas pelos termos “é múltiplo de”, “é divisor de”,  
“é fator de”, e estabelecer, por meio de investigações, critérios de divisibilidade 
por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 e 1 000. 

(EF06MA06) Resolver e elaborar problemas que envolvam as ideias de múltiplo  
e de divisor. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Múltiplos de um número natural 

Duração: 50 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: em duplas/em pequenos grupos 

Recursos e/ou material necessário: quadros com 10 linhas e 10 colunas (numerados de 1 a 100) (veja o modelo a seguir),  

lápis de cor, lápis grafite, borracha e caderno. 

Inicie a aula organizando os alunos em dupla. Se possível, entregue um pequeno quadro 

impresso como o do exemplo abaixo para cada dupla. Se não for possível, peça aos alunos que 

confeccionem o quadro no caderno. 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 
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A primeira parte da atividade estuda os múltiplos de 2 e de 3. Oriente os alunos a contornar o 

número 2 e, a partir desse número, pular um e contornar o próximo, até chegar ao número 100, como 

na figura a seguir. 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 

Pergunte a eles se reconhecem os números contornados. Durante essa discussão, ajude-os a 

perceber que todos são múltiplos de 2, e atribua a nomenclatura “pares” para descrevê-los. Escolha 

um número contornado, por exemplo 86, e diga que 86 é múltiplo de 2. Para comprovar isso, efetue 

a divisão utilizando o algoritmo clássico: 

86 2 

06 43 

0  

  

Isso significa que 86 é múltiplo de 2 ou que é divisível por 2. Verifique com eles que o número 

86 representa o 43o número contornado. Ainda que não seja muito prático, o quadro serve para 

efetuar divisões dessa forma. 

Em seguida, peça aos alunos que, no mesmo quadro, pintem o número 3 e continuem pintando 

os próximos números de 3 em 3 até chegar ao 100, como aparece na figura a seguir. 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 
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Pergunte aos alunos se reconhecem os números pintados. Trata-se dos números contidos na 

tabuada do 3, que se dispõem em diagonais no quadro. Alguns números se encontram contornados e 

pintados. Questione os alunos a respeito desses números e ajude-os a perceber que são os múltiplos 

de 6. Em seguida, pergunte a eles como isso acontece para que percebam que os múltiplos de 6 são 

múltiplos de 2 e 3 simultaneamente. 

Ao final da aula, organize os alunos em 7 grupos e distribua um quadro para cada grupo. Faça 

a mesma abordagem com os múltiplos de 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, pintando-os agora em quadros separados, 

como indicam as figuras a seguir. A geometria das células pintadas é curiosa e particular para cada um 

dos casos. Faça esta observação aos alunos e socialize os quadros com toda a turma. 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora  

 

Múltiplos de 4    Múltiplos de 5 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora  

 

Múltiplos de 6    Múltiplos de 7 
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Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora  

 

Múltiplos de 8    Múltiplos de 9 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 

Múltiplos de 10 

 

Aula 2 – Divisores de um número natural 

Duração: 50 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: em duplas 

Recursos e/ou material necessário: quadros com 10 linhas e 10 colunas (numerados de 1 a 100), calculadora, lápis grafite, 

borracha e caderno 
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Como na aula anterior, inicie entregando o quadro aos alunos ou orientando-os a desenhá-lo 

no caderno como na representação a seguir. 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 

A primeira atividade consiste em determinar os divisores naturais de 24. Pergunte aos alunos 

se conhecem algum dos divisores de 24 e faça uma lista na lousa com todos os palpites. Em seguida, 

enuncie um meio de encontrá-los com o quadro: 

1. Solicite a eles que, começando do 1, avancem de 1 em 1 no quadro, contando por quantos 
números passaram (incluindo o 1) até chegar ao 24. Conclua com eles que 24 = 1 × 24, e 
que 1 e 24 são divisores de 24. 

2. Oriente-os a contar a partir do 2, avançando de 2 em 2, contando por quantos números 
passaram (incluindo o 2) até chegar ao 24 (serão 12). Conclua com eles que 2 e 12 são 
divisores de 24, pois 24 = 2 × 12. 

3. Repita o procedimento iniciando no 3 (24 = 3 × 8) e no 4 (24 = 4 × 6). 

4. Peça a eles que contem a partir do 5, avançando de 5 em 5. Eles não alcançarão o 24 (cairão 
sobre o 25). Pergunte por que isso aconteceu e discuta com eles sobre o assunto até que 
percebam que 24 não é múltiplo de 5. 

5. Solicite que iniciem no número 6 e avancem de 6 em 6 até o 24. Eles perceberão que 
24 = 6 × 4, mas como já temos 24 = 4 × 6, é hora de parar o procedimento, pois todos os 
divisores foram encontrados. São eles: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24.   

É importante ressaltar para a turma que 24 = 1 × 24 = 2 × 12 = 3 × 8 = 4 × 6, ou seja, a partir da 

obtenção de um divisor, é possível determinar outro (por exemplo: dividindo-se 24 por 4, obtém-se 6; 

portanto, ambos são divisores de 24). Peça, então, que encontrem os divisores de 20 utilizando a 

mesma estratégia anterior. Ao final, socialize as respostas entre os grupos e conclua com a turma que 

os divisores de 20 são: 1, 2, 4, 5, 10 e 20. 
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Uma segunda atividade consiste em determinar os divisores de 60 com o auxílio de uma 

calculadora. Após concluir que 60 = 1 × 60, peça aos alunos que dividam 60 por 2, por 3, por 4, por 5 e 

por 6. Eles obterão 30, 20, 15, 12 e 10, respectivamente. Sendo assim, todos esses números são divisores 

de 60. Ao dividirem por 7 e por 8 aparecerão decimais no visor da calculadora, indicando que esses não 

são divisores de 60. Questione-os sobre quando parar o procedimento e deixe que elaborem estratégias 

que deverão ser apresentadas aos colegas. Uma possibilidade é verificar que, ao dividir 60 por 8, obtém-

se 7,5, que é menor que 8 e, quando isso ocorre, o procedimento pode ser encerrado. No final, conclua 

com todos que os divisores de 60 são: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60. 

Proponha aos alunos, então, que determinem os divisores de 77, com o auxílio de uma 

calculadora, seguindo o mesmo procedimento anterior. Para terminar, discuta as respostas das duplas 

e conclua que os divisores de 77 são 1, 7, 11 e 77. 

 

Aula 3 – Números naturais primos e o crivo de Eratóstenes 

Duração: 50 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: individual 

Recursos e/ou material necessário: quadros com 10 linhas e 10 colunas (numerados de 2 a 100), lápis grafite, borracha e 

caderno 

Pergunte aos alunos se eles sabem o que são números naturais primos. Explique a eles que 

são números naturais que possuem exatamente 2 divisores naturais distintos (1 e ele mesmo).  Note 

que 1 não é primo, já que possui apenas 1 divisor natural – ele mesmo. Se o número não é primo, ele 

é composto (0 e 1 são exceções, não sendo classificados como primos nem como compostos). 

Para determinar quais são os números primos, existem vários procedimentos, sendo um deles 

o crivo de Eratóstenes. Eratóstenes, grego que viveu de 276 a.C. a 195 a.C., foi um matemático e 

astrônomo que trouxe várias contribuições à Geometria. No entanto, suas obras sobre médias e 

Geometria se perderam com o tempo, embora tenham influenciado as obras de outros matemáticos, 

como Heron e Ptolomeu. 

Utilizando o crivo de Eratóstenes, será proposta uma atividade para determinar os números 

primos de 2 a 100. Entregue uma cópia do quadro numerado a seguir aos alunos ou peça que o copiem 

no caderno, ressaltando que a numeração agora é do 2 ao 100, ou seja, não será escrito o número 1 

na cartela. Em seguida, oriente-os a pintar os múltiplos de 2, sem pintar o número 2. Depois, peça que 

repitam o mesmo processo para os múltiplos de 3 que ainda não foram marcados, também sem pintar 

o número 3. Neste momento, o quadro de cada aluno deverá estar pintado como na figura a seguir. 
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Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 

Continue pintando agora os múltiplos de 5 e 7, sem pintar esses dois números. O quadro 

deverá ficar igual ao da figura a seguir. 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 

Neste ponto, o próximo número seria o 11. Como 112 = 121, ou seja, é maior que 100, não 

existem multiplicações de 11 por números maiores que 11 que resultem em algum número presente 

no quadro. Dessa forma, o crivo de Eratóstenes estará completo, e os números que não foram pintados 

são os primos entre 1 e 100. Se considerar conveniente, pergunte aos alunos qual seria o próximo 

primo após 100. 
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Aferição do objetivo de aprendizagem 

Os alunos devem ser avaliados ao longo de todas as atividades propostas. Verifique a maneira 

como eles se relacionam em duplas ou grupos, se conseguem perceber as relações entre os números 

com base em seus múltiplos e divisores, se compreendem e executam as instruções para as construções 

dos quadros e se apresentam suas ideias e estratégias com clareza para ajudar na investigação. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Utilizando o quadro de números de 1 a 100 e/ou a calculadora, determine os múltiplos de 18 de  
1 a 100. Em seguida, determine seus divisores. 

2. Quais são os divisores de 40? 

 

Gabarito das questões 

1. Múltiplos: 18, 36, 54, 72 e 90. 

Divisores: 1, 2, 3, 6, 9 e 18. 

2. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 e 40. 


