
 

 

Resolução das atividades complementares - MAT4_02NUM05 
1) Digitei o número 65 231 na calculadora. Como faço para que apareça o 
algarismo 7 na ordem das centenas, sem apagar o número que digitei? Explique 
com detalhes a estratégia que utilizou para responder a essa questão: 
 
Reconhecendo o algarismo da ordem das centenas (2) e acrescentando 5 
centenas ou 500 unidades ao número original. Assim, o resultado será 65 
731. 
 
2) Digite o número 23 194 na calculadora. Quanto você pode adicionar ou 
subtrair desse número para alterar apenas o algarismo 9, sem modificar os 
outros algarismos? Escreva como você chegou a esse resultado. 
 

É possível somente subtrair valores do número original para que somente                     
o algarismo 9, da ordem das dezenas, seja modificado e nenhum outro. Os                         
valores que podem ser subtraídos são até 9 dezenas ou  90 unidades. 

 
3) [Desafio] Suponha que a tecla 8 da sua calculadora não esteja funcionando. 
Como você faria para encontrar o resultado de 12 894 + 41 358? Explique 
detalhadamente nas linhas abaixo: 
 
Para realizar essa soma, é necessário realizar trocas nas ordens das 
centenas e das unidades de ambos os números, sendo que o que for 
acrescentado ou subtraído da ordem de um número, deve ser compensado 
na ordem do outro. Existem muitas soluções possíveis. Uma delas é 
subtraindo uma centena do número 12 894 e uma unidade do número 41 
358. Consequentemente, será necessário acrescentar uma centena ao 
número da primeira parcela (12 894) e uma unidade ao número da segunda 
parcela (41 358). Dessa forma a diferença entre os dois números se 
equilibra e o resultado torna-se correto. A saber, 12 894 + 41 358 = 54 252 
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