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Hoje vamos fazer alguns 
exercícios pra ver se 
estamos no caminho 

certo! Bora!?



Nosso caminho será:

Você conhece 
seu potencial?

Organizar 
para 

aprender

14 15

Aprender sempre 
mais!

16
Vamos 

exercitar!?
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Você resolveu 
aquele desafio 
das medidas da 

sala, da aula 
passada?  

Vamos conferir a 
solução?

Mas antes...



Relembrando a questão:
C) Sabendo que a medida do lado
desse terreno é 10 m e que neste
terreno cabem exatamente 4
cômodos do tamanho da sala,
consegue encontrar as medidas
da área da sala e o comprimento
dos lados dela?



Dá uma olhada nessa solução:
Como o terreno é quadrado, sua área será 10 · 10=100,
logo se cabem 4 cômodos do tamanho da sala então a
ÁREA da sala será 100 : 4 = 25.
Pra encontrar o COMPRIMENTO DO LADO (L) basta
descobrir na relação 25 = L² ou 25 = L · L, assim chega-se
a 25 = 5 · 5.
Logo, a área da sala é 25 m² e o comprimento dos seus
lados é 5 m.



Vamos 
exercitar!?



Resolvendo problemas
1) Fernando está fazendo a seguinte relação : então

, que então . Com isso podemos dizer que

a)

b)

c)

422 =

24 = 932 = 39 =

?169 =

?400 =

?625 =



Resolvendo problemas
2)Você já deve conhecer a tábua demultiplicação.

a) Analise a tábua ao lado e escreva pelo
menos 3 regularidades (características que
podem ser observadas) que você percebeu
nessa investigação.

b) No caso de uma tabela com n linhas e n
colunas, o que você encontraria no último
quadradinho da diagonal? Percebe alguma
relação entre potência e raiz que possa ser
expressa o considerando?



Resolvendo problemas
3) Seu João é apaixonado por piscicultura e comprou uma

espécie rara de peixe para admirar e observar suas
características. O vendedor informou que esses peixes
deveriam ficar num aquário cúbico com volume de 125
dm³. Seu João resolveu, então, construir esse aquário.
Porém, ele não sabe a medida que deve ter o lado de cada
face quadrangular que comporá esse aquário. De que
forma você faria esse cálculo?Descreva seu raciocínio.



Resolvendo problemas
4) Alice informou a Otávio que existem números que são
chamados de quadrados perfeitos, e são chamados assim por
terem a seguinte característica: São números naturais que
quando calculamos sua raiz quadrada, o seu resultado é
também um número natural. Você consegue justificar nas
alternativas abaixo quais são quadrados perfeitos?

a) 2x2x3x3x5
b) 3x3x7x7
c) 200
d) 196



Resolvendo problemas
5) Susana esteve acompanhando o crescimento de uma
determinada planta. Na primeira semana, ela observou
que a planta possuía 1 folha, na segunda semana, já
apareceram 4 folhas, na terceira semana, 9 folhas e na
quarta semana, 16 folhas. Se esse padrão continuar,
quantas folhas ela irá apresentar:

a) Na 10ªsemana?
b) E na 15a semana?
c) Na 21a semana?



os exercícios de 
hoje.

Espero que você 
também! 

Até!




