
 

FICHA DE TRABALHO  

(Problemas com o m.m.c e m.d.c)  
 

1. O Pedro está doente e foi a uma consulta médica. O médico receitou-lhe três 

medicamentos: uns comprimidos, para tomar de 3 em 3 horas, um xarope, para tomar de 6 em 6 

horas, e uns supositórios, para tomar de 8 em 8 horas. O Pedro vai tomar estes medicamentos 

durante uma semana. Como começou ao meio-dia do dia 4 de Outubro, tomando os 3 

medicamentos, quando voltará a tomar os três medicamentos em simultâneo?   

2. A Joana tem de tomar um medicamento de 8 em 8 horas. Começou ao meio dia do dia 2 

de setembro. Em que dia e a que horas acabará de tomar os 12 comprimidos da caixa? 

3. O Pedro foi ao supermercado comprar pacotes de leite e viu que havia embalagens com 4 

e com 6 pacotes. Poderá o Rui comprar 18 pacotes em embalagens de 4? E em embalagens de 6 

pacotes? Ele comprou 48 pacotes, quantas embalagens de cada tipo comprou? 

4. A idade do avô materno da Ana é um múltiplo de 2 e de 5 e no próximo ano será múltiplo 

de 3. A mãe da Ana tem 45 anos. Quantos anos tem o avô?  

5. Na turma da Patrícia há 6 raparigas e 8 rapazes. A professora decidiu fazer grupos, todos 

com o mesmo número de rapazes e de raparigas, integrando todos os alunos. Qual é o maior 

número de grupos que se pode fazer?  

6. Uma escada tem 30 degraus. O João está a subir essa escada de 3 em 3 degraus e Filipe de 

2 em 2 degraus.  

Responde: 

Algum deles vai pisar no 15º degrau? Algum deles vai pisar no 23º degrau? Algum deles vai 

pisar no 18º degrau? Em que degraus os dois irão pisar juntos?  

7. Numa costa há dois faróis. Um emite um sinal luminoso de 3 em 3 segundos; o outro emite 

sinal luminoso de 5 em 5 segundos. Há um momento em que os dois faróis emitem o sinal ao 

mesmo tempo. Quando é? 

Passado quanto tempo é que os faróis voltam a emitir o sinal ao mesmo tempo?  
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8. O Tiago e o João participaram num rally que consiste em percorrer várias vezes o mesmo 

circuito. O Tiago percorre o circuito em 25 minutos, enquanto o João demora 30 minutos a 

percorrê-lo. 

Supondo que os dois partem ao mesmo tempo, ao fim de quanto tempo, o Tiago volta a 

apanhar o João? 

9. O Rui e o Vítor estiveram a dar voltas ao bairro, cada um na sua mota. A mota do Rui demora 

8 minutos e a do Vítor demora 1 2 minutos. Ao fim de quanto tempo se encontram no local de 

partida? 

10. Tenho 10 bolas azuis e 5 bolas amarelas. Quero distribui-las de igual modo por caixas. 

Qual é o maior número de caixas que devo usar para que as fiquem distribuídas em igual número 

pelas caixas? 

11.  Numa cidade festejam-se dois eventos, um de 6 em 6 anos e outro de 8 em 8 anos. Se os 

dois eventos se festejarem ambos este ano, daqui a quantos anos se voltarão a festejar juntos?  

12. 2. Se agruparmos os alunos da turma do João em grupos de 6 ou de 4, Não sobra nenhum. 

Quantos alunos poderá ter a turma do João? 

13. 3. Um grupo coral tem menos de 100 pessoas, que podem ser colocadas no palco em filas 

de 5 ou de 8 pessoas. Quantas pessoas poderá ter o grupo coral? 

14. 4. Os funcionários de uma fábrica podem ser divididos exatamente em turnos de 18 ou de 

24. Determina qual poderá ser o número de funcionários da fábrica, sabendo que são menos de 

150. 

15. Numa loja de tecidos, pretende-se dividir duas peças de tecidos de 18 m e 20 m em cortes 

com o mesmo comprimento, e o maior possível.  

a) Qual o cumprimento de cada corte? 

b) Quantos cortes se vão fazer? 

16. Num passeio ao campo, a Teresa e a Joana recolheram 24 margaridas e 32 papoilas. Ao 

chegar a casa fizeram o maior número de ramos iguais? 

a) Quantos ramos fizeram? 

b) Como eram constituídos cada rama? 

17. Para formar rodas numa dança há 16 rapazes e 40 raparigas. Pretende-se que as raparigas 

e os rapazes se distribuam igualmente por todas as rodas.  

a) Qual o número máximo de rodas que é possível formar? 

b) Como será constituída cada roda? 


