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APROFUNDAMENTO 7º ANO – MATEMÁTICA – MARCIO 

 
Lista 5 – Gabarito 

 
01. Veja que a quantidade mínima de balas que o comerciante dispunha é múltiplo de 8, 12 e 20, ou seja, 

basta calcular o MMC dos três números. 
8 = 2³ 
12 = 2².3 
20 = 2².5 
MMC(8, 12, 20) = 2³.3.5 = 120 
 

 
02. Calculando o MDC: 

O MDC é o produto dos primos que se repetem: 
5.7 = 35 

Calculando o MMC:  

2.2.2.2.2.3.5.5.7 = 16800 
 
Finalizando, 
16800 – 250.35 = 16800 – 8750 = 8050 

 
03. Como as respostas estão em cm, vamos considerar as medidas da sala como 352cm x 416cm. Note 

que estamos querendo revestir com ladrilhos quadrados iguais de modo que não fiquem espaços vazios 
e que sejam os maiores possíveis. Não é difícil observar que na verdade estamos querendo achar o 
maior divisor comum, o popular MDC. 

 
Observe que os fatores primos em comum são 2.2.2.2.2 = 32 
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04. A que pisca 12 vezes por minuto pisca de 5 em 5 segundos. 
Ela pisca em 0, 5, 10, 15, 20… 
A que pisca 15 vezes por minuto pisca de 4 em 4 segundos. 
Ela pisca em 0, 4, 8, 12, 16, 20… 
O que estamos fazendo na verdade é calcular o mmc de 4 e 5 que é 20. 

 
05. A questão fala de uma caixa com várias borrachas, onde o vendedor consegue dividir em caixas com 

3, 4 ou 5 borrachas. 
 
Estamos tratando de mmc (mínimo múltiplo comum), ou seja, a quantidade de borrachas pode ser 
dividida por 3, 4 ou 5 e tem que ser a menor possível. 
 
Como não existem fatores primos em comum, o mmc(3, 4, 5) = 3.4.5 = 60 

 
06. A questão está pedindo para dividirmos os números 328, 256 e 192 pelo mesmo número e que seja 

maior número possível. 
 

Perceba que é justamente a definição de MDC (máximo divisor comum). 
Sabendo que MDC(328, 256, 192) = 8, temos: 
328/8 = 41 grupos com 8 carrinhos cada 
256/8 = 32 grupos com 8 motos cada 
192/8 = 24 grupos com 8 caminhões cada 

 


