
O fazendeiro Felipe pediu a seu sobrinho que calculasse o valor da diagonal de seu terreno.                

O resultado apresentado por seu sobrinho foi metros. Agora, o fazendeiro Felipe             
ficou com uma dúvida. Ele quer saber: quantos metros aproximadamente tem essa            
diagonal? 
Como você explicaria ao fazendeiro Felipe a forma que você resolveu o cálculo? 
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