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1. No sítio da família do Jorginho há 36 animais entre porcos e galinhas. Sabe-se que                

há, ao todo, 112 pés. 

 

a) Qual a importância da linguagem simbólica matemática para resolver problemas           

no cotidiano das pessoas? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

b) Qual seria a dificuldade para se representar um problema caso não            

conseguíssemos utilizar símbolos matemáticos? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

c) Quantos são os porcos e quantas são as galinhas? Escreva o raciocínio que você                

utilizou para resolver este problema. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

2. Observe a imagem ao lado. Ela representa uma         

máquina transformadora de números. 
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RECUPERAÇÃO - LINGUAGEM SIMBÓLICA 
E PROPRIEDADES DE POTÊNCIAS 

 

Raciocínio: 
 
 
 
 



 

 

a) Explique, com suas próprias palavras, o funcionamento da máquina. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

b) Use símbolos matemáticos para representar algebricamente o funcionamento da          

máquina transformadora de números. 

_____________________________________________________________________ 

 

c) Complete a tabela a seguir com valores da máquina transformadora. 

 

 

 

3. Uma nutricionista cobra R$ 100,00 dos clientes que atende com consulta com             

data e hora marcadas e R$ 120,00 dos clientes sem data e hora marcadas. Toda               

semana ela atende um número fixo de oito consultas com hora marcada e um              

número variável de consultas sem hora marcada. 

 

a) Escreva a lei que representa a quantia Q que a nutricionista arrecada toda              

semana dependendo do número de clientes sem hora marcada. 

_____________________________________________________________________ 

 

b) Qual foi a quantia arrecadada numa semana que ela atendeu 15 clientes? Mostre              

seus cálculos para justificar sua resposta. 

_____________________________________________________________________ 
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valor de entrada -3 0 4 -1 2 6  -2  

valor de saída       19  -19 

Cálculos: 
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4. Vamos relembrar da notação científica. 

 

 

a) Crie uma nova tabela com os valores dados a seguir escritos na sua forma de                

notação científica corretamente. 
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