
 

 

Tarefa 04 – Professora Juliana 
 
01. O Crivo de Eratóstenes é um algoritmo e um método simples e prático para encontrar números 

primos até um certo valor limite. Segundo a tradição, foi criado pelo matemático grego Eratóstenes (a.c. 
285-194 a.C.), o terceiro bibliotecário-chefe da Biblioteca de Alexandria. 
 
 Escrever em uma tabela os números de 1 a 100; 
 Sabemos, pelas regras de divisibilidade, que qualquer número par é divisível por 2, então não risque o 

número 2 que é primo e risque na sua tabela todos os múltiplos de 2 ( 4, 6, 8, ...); 
 Lembrando que qualquer número é divisível por 3 se a soma de seus algarismos também o for, 

portanto, sem riscar o número 3 que é primo, na tabela, risque, portanto, todos os números múltiplos 
de 3; 

 Sabendo que todo número é divisível por 5 se terminar em 0 ou 5, sem riscar o número 5 que é primo, 
risque na sua tabela todos os múltiplos de 5; 

 Agora, sem riscar o número 7 que é primo, risque todos os números que fazem parte da tabuada do 7 
na sua tabela. Lembre-se que a tabuada é infinita, ou seja, não termina no 7 x 10 = 70, mas continua, 
infinitamente: 7 x 11 = 77; 7 x 12 = 84, ... 

  Não se esqueça que um número primo por definição só é divisível por ele mesmo e pelo número 1 e, 
portanto, tem dois e somente dois divisores naturais. Com base nessa informação risque o número 1, 
pois ele não é primo nem composto. 

 Por fim, escreva os números que você não riscou na sua tabela e serão estes, então, os números 
primos naturais de 1 até 100. 

 
No crivo a seguir utilizar as cores 
Azul, para riscar os múltiplos de 2; 
Vermelho, para riscar os múltiplos de 3; 
Verde, para riscar os múltiplos de 5; 
Laranja, para riscar os múltiplos de 7; 
Rosa, para riscar o número 1. 

 

 
 

02. Quais dos números seguintes são primos? Deixe todos os seus cálculos e explique sua resposta. 
a) 131   b) 253   c) 211   d) 391 

  
03. Decomponha em fatores primos os números naturais a seguir. 

a) 2646  b) 720   c) 675   d) 3564   e) 972 


