
 
 

 
1.Rosa tem muitos cuidados com sua saúde, tem uma alimentação saudável e 
faz atividade física todos os dias da semana, suas práticas esportivas preferidas 
são: vôlei, caminhada e andar de bicicleta. Quais dias da semana poderia 
praticar esses esportes de segunda a sexta-feira? 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Considerando o conjunto dos números reais, de que maneira diferente 
podemos representar o algarismo 14? 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Desafio: Fernanda ganhou um tablet no bingo da escola. Para evitar que seu 
irmão mais novo utilize o aparelho ela decidiu colocar uma senha que contém 6 
caracteres podendo ser letras ou números. Quais opções Fernanda tem para 
redigir a senha? 
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