
 
 

 
1. 

A soma de três números inteiros, ímpares e  consecutivos é 183.  

O problema acima está sem pergunta. Elabore e resolva três possibilidades de 
questionamentos que venham completar este problema, envolvendo os 
números citados,  sendo que, um deles deverá mencionar uma operação 
matemática, por exemplo, “qual é a multiplicação…” . 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.  

Hoje, o produto da idade de Maria pela idade de 
Márcia é 234. Maria é 5 anos mais velha que Marcia.  

Para o problema acima, além da pergunta “qual é a idade de cada uma”, você 
seria capaz de elaborar dois outros questionamentos para completá-lo? Em 
seguida responda-os.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[DESAFIO:] Gabriela comprou 3 canetas iguais e uma lapiseira, gastando ao todo 
60 reais. 
Elabore questões para este problema, estabelecendo:  

a) uma condição para o preço da lapiseira.  
b) o preço da lapiseira está em função do preço da caneta.  
c) além de existir uma relação entre o preço dos produtos, existe uma 

oferta, ou seja, comprando um deles dá-se um desconto. 
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