
 
 

 
1) Um estudante, ao resolver a expressão 12 x 3 – 30 : 6 + 38 x 3 , encontrou o 
resultado 117. Está correto? Explique o que aconteceu.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2) Usando uma calculadora realize a atividade. 

a) Digite o número 265. Agora, realizando apenas uma operação,  faça 
aparecer um número negativo.  

b) Em seguida faça aparecer um número irracional, também com uma 
operação. O número encontrado é maior ou menor -2 ?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. (Desafio) Vamos retomar a atividade da aula:  
Cauê gosta de números grandes. Veja a conversa entre ele e sua amiga Roberta:  

- Que bom te ver Cauê! Você tem até um irmão? Hoje, qual é a idade dele?  

- Hoje, meu irmão Guilherme,  tem 94 608 000 segundos de vida.  
Descobrimos que sua idade é 3 anos. Agora imagine que sua calculadora esteja 
com a tecla 6 e a 3 quebrada. Apresente uma sequência de operações que 
permita dar a resposta correta e uma outra onde a resposta não dê certo. Por 
que não deu certo? 
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