
Atividade 1: Ao solucionar o problema anterior, com auxílio de uma tabela, Daniel se 
perguntou: E se eu tivesse 3 decisões a tomar, por exemplo, além das 3 fichas 
vermelhas numeradas de 1 a 3, das 4 fichas verdes numeradas de 1 a 4, eu tivesse 2 
fichas azuis com os números 1 e 2? Seria possível usar uma tabela para listar todos os 
agrupamentos que posso fazer com uma ficha vermelha, uma verde e uma azul nesta 
ordem? Atividade 2: Inspirado na Atividade 1, e nas explicações iniciais desta aula, 
elabore um problema sobre contagem, que tenha como condição representar a 
solução por meio de uma tabela. Seja criativo e pense você em uma situação bacana! 
Atividade 3: Passe o problema criado por você para seu colega de equipe responder 
e resolva o que você irá receber dele. Algumas idéias de contexto:  

● Formar uma logomarca usando 3 ou mais figuras geométricas 
● Elaborar as opções de cardápio para uma lanchonete/sorveteria 
● Escolher um look para sair 
● Como organizar a sequência de apresentação de um trabalho em equipe 
● Sortear bolas numeradas de uma urna 
● Combinar alimentos para montar sua refeição em um buffet.  
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