
 

ESCOLA BÁSICA 

F.T nº 

Nome: _________________________________________________       N.º_____           Turma: ____

Professora: Elisabete Arana

1. Considera os seguintes números:
 

1.1. Pinta de: 
  ☺  azul, os múltiplos de dez.

            ☺  vermelho, os múltiplos de dois que não 

sejam múltiplos de dez. 

            ☺  verde, os múltiplos de cinco que não sejam 
múltiplos de dois. 

       

2. Faz a correspondência correcta entre os elementos dos conjuntos, da coluna 

os conjuntos da coluna 

                Coluna A  

           {1,2,5,10} .  

  {1,2,4,5,10,20} . 

  {0,4,8,12,16,20} .

           {1,17} .  

3. Indica  se é verdadeira (
•  Todos os números pares são múltiplos de dois.  ____

•  Qualquer número é divisor de si próprio. ____

•  Todos os múltiplos de três são números ímpares.  ____

•   O número um é múltiplo de todos os números naturais. ____

•  O conjunto dos múltiplos de sete, é um conjunto infinito. ____ 

• Um é divisor de qualquer número

•  Qualquer número é múltiplo de si próprio. ____
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Considera os seguintes números: 

s de dez. 

, os múltiplos de dois que não 

, os múltiplos de cinco que não sejam 

Faz a correspondência correcta entre os elementos dos conjuntos, da coluna 

conjuntos da coluna B. 

               Coluna B 

                   . {divisores de vinte}

          . {divisores de dezassete}

{0,4,8,12,16,20} .                   . {múltiplos de cinco}

                  . {divisores de dez} 

        . {múltiplos de quatro menores que 

vinte e quatro} 

se é verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das seguintes afirmações:
Todos os números pares são múltiplos de dois.  ____ 

ualquer número é divisor de si próprio. ____ 

Todos os múltiplos de três são números ímpares.  ____ 

O número um é múltiplo de todos os números naturais. ____ 

O conjunto dos múltiplos de sete, é um conjunto infinito. ____  

Um é divisor de qualquer número. ____ 

Qualquer número é múltiplo de si próprio. ____ 
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____________________________________ 

7º Ano 

Nome: _________________________________________________       N.º_____           Turma: ____  

Data: ___ /___ /08 

Faz a correspondência correcta entre os elementos dos conjuntos, da coluna A com 

. {divisores de vinte} 

. {divisores de dezassete} 

} 

. {múltiplos de quatro menores que     

) cada uma das seguintes afirmações: 

Bom trabalho! 
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