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  TRUQUES DO JOÃO E DA SOFIA   DEPARTAMENTO MATEMÁTICA 

TURMA:  Nº  NOME:  
 

 

1. O João, no que toca a cálculo mental, está sempre disposto a explorar estratégias novas. 

 

a) Depois de aprender os casos notáveis da multiplicação de binómios, o João afirmou 

que, em menos de 30 segundos, é capaz de calcular o quadrado de qualquer 

número menor do que 100 cujo algarismo das unidades é 1. 

A Sofia perguntou-lhe quanto é 21 ao quadrado e ele, rapidamente, respondeu 441.  

Questionado como conseguiu, respondeu que bastava “partir” o 21 em 20+1. Qual 

foi o raciocínio do João para calcular 212?  

 

b) Escolhe um número menor do que 100 cujo algarismo das unidades seja 1 e tenta 

calcular, em menos de 30 segundos, o seu quadrado.  

 

 

c) Pensa numa estratégia para calcular o quadrado de um número menor do que 100, 

cujo algarismo das unidades seja 9.  

 

 

d) Escolhe um número menor do que 100 cujo algarismo das unidades seja 9 e tenta 

calcular, em menos de 30 segundos, o seu quadrado.  

 

 

e) Usa os casos notáveis da multiplicação de binómios para calcular os seguintes 

quadrados:  

i.     ii.     iii.     

Nota: Indica os cálculos que efectuares.  
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2. A Sofia diz que, usando um dos casos notáveis da multiplicação de binómios, consegue 

transformar a expressão (   )    no produto (   )(   ).   

Questionada como procedeu, a Sofia explicou que bastava ter em atenção que   .   

 

a) Qual foi o raciocínio da Sofia para dizer que (   )    (   )(   ). 

 

 

b) Usando a estratégia da Sofia, factoriza (transforma num produto) as expressões 

algébricas seguintes:  

 

i. (   )    

ii. (   )    

iii. (   )     

 

3. Factoriza as seguintes expressões propostas pela Sofia:  

 

a)           

b)         

c)           

d)            

e)            


