
 
 

Resolução das atividades complementares - MAT2_21GRM03 
 
 
 
Esse é Guilherme. Ele vai fazer um passeio  no último dia 
do mês de fevereiro. Porém, não compreende muito bem 
o calendário para localizar-se no tempo. Ele quer 
organizar tudo e para isso tem algumas coisas 
importantes que precisa saber.  
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1) A partir do feriado, quantos dias faltam para seu passeio? O dia do seu 
passeio será em que dia da semana?  
Resposta: O passeio de Guilherme é no último dia do mês (dia 28). Após o 
feriado dia 13, realizando a contagem, verifica-se que faltam 15 dias. O passeio 
será numa quarta-feira. 
 
2) Como Guilherme tem muitas atividades durante a semana e somente os 
finais de semana livre para se preparar para a viagem, quantos sábados e 
domingos Guilherme terá para se organizar depois do feriado até chegar o 
passeio? 
Resposta: Guilherme terá 2 sábados e 2 domingos para se organizar para a 
viagem. 
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[Desafio] O pai de Guilherme tirou uma semana e 5 dias de férias, contando a 
partir do dia 5 de fevereiro. Guilherme quer viajar no quarto sábado.Porém, seu 
pai só irá levá-lo se ainda estiver de férias. o que você acha? Guilherme 
conseguirá viajar ou não?  
Resposta: Dia 5 o pai de Guilherme entrará de férias, contando uma semana e 5 
dias, percebe-se que seu pai estará de férias até o dia 17. O quarto sábado do 
mês será dia 24, portanto, Guilherme não conseguirá viajar. 
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