
 

 

Tarefa 15 professor Anthony 
 
RESOLUÇÕES: 
 
01. Determine os primeiros onze múltiplos de cada número a seguir. 

a) 7 {0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70} 
b) 11 {0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110} 
c) 21 {0, 21, 42, 63, 84, 105, 126, 147, 168, 189, 210} 
d) 18 {0, 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162, 180} 
e) 58 {0, 58, 116, 174, 232, 290, 348, 406, 464, 522, 580} 

 
02. Verifique se o número 96 é múltiplo dos números a seguir, justificando sua resposta em cada caso. 

a) 3 Sim; 96 : 3 = 32 
b) 12 Sim; 96 : 12 = 8 
c) 15 Não; 96 : 15 = 6,4 (o resultado da divisão não é um número inteiro) 
d) 16 Sim; 96 : 16 = 6 
e) 14  Não; 96 : 14 = 6,857142... (o resultado da divisão não é um número inteiro) 

 
03. No calendário mostrado a seguir, apenas uma das colunas que representam os dias da semana apresenta 

todos os números múltiplos de um mesmo número natural. Qual é essa coluna e de qual número natural 
esses números são múltiplos? 

 

 
 
04. Responda a cada questão a seguir. 

a) Qual é o maior número de dois algarismos que é múltiplo de 8? 
Partindo do 80 temos, 88, 96, 104. Então o maior número de dois algarismo múltiplo de 8 é o 96. 

b) Quais são os números naturais, de dois algarismos distintos, múltiplos de 5 que podem ser formados 
com os algarismos 1, 5 e 6? 
Todos devem terminar em 5. 
15, 65 

 
05. Leia o diálogo entre Tatiana e Mateus. 
 

 
O que você pode dizer sobre as afirmações de Tatiana e Mateus: as duas são verdadeiras; as duas são 
falsas; ou apenas uma das afirmações é verdadeira? Justifique sua resposta. 
As duas afirmações são verdadeiras, pois todo número par é múltiplo de 2 e quando a divisão de um 
número N por outro número M é exata, (não deixa resto), significa que N é múltiplo de M. 
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06. O quadro abaixo mostra alguns múltiplos de 3 e de 6. Observe. 
 

 
 

Faça o que se pede a seguir. 
a) Há números no quadro que são múltiplos de 3 e de 6 ao mesmo tempo?  

Quais? 
Sim. {0, 6, 12, 18, 24, 30} 

b) Copie o quadro em seu caderno e complete apenas a coluna dos múltiplos de 3, até obter o número 
60.  
M(3) = {0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60}  
 
M(6) = {0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60} 
 
Todos os números da coluna dos múltiplos de 6 aparecem na coluna dos múltiplos de 3? 
Sim 
 
E o contrário, também acontece? 
Não 

 
 
 


