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Tema Operações matemáticas e variáveis 

Objetivo Entender e reconhecer as operações matemáticas básicas (soma, subtração, divisão 

e multiplicação), reconhecer e usar uma variável para armazenar valores 

Conteúdo Conceito de operador matemático, conceito de variável e conceito de tipos 

numéricos 

 

Exercícios 

 

A.1  Realize as operações de soma abaixo e observe quais os resultados obtidos no 

terminal:  

 

20+32  

-15+22 

78-54 

 

x=7 

print x 

print x+8 

 

A.2  Realize as operações de subtração abaixo e observe quais os resultados obtidos no 

terminal:  

 

23-17 

85-15 

12-7 

4-6 

 

x=9 

print x 

print x-5 

 

A.3 Realize as operações de multiplicação e divisão abaixo e observe quais os resultados 

obtidos no terminal, observe as diferenças obtidas entre as expressões com e sem ponto 

flutuante:  

 

8*7 



2*3-1 

(2*3)-1 

(5+9)*(15-7) 

120/4 

(2*30)/6 

(8/3)*4 

(5*4)/(2*2) 

2.0/3.0 

 

 

A.4 Realize as operações de potenciação e  radiciação e observe quais os resultados obtidos 

no terminal, observe as diferenças obtidas entre as expressões com e sem ponto flutuante: 

 

 

5**2 

4**10 

8**(2/3) 

8**(2.0/3.0) 

2 ** (1/3.0) 

 

A.5  Realize as operações indicadas e observe quais os resultados obtidos no terminal 

 

 

>> “Bang” *5 

>> “beetlejuice” *3 

>> “Tic”+“Tic”+”Tac” 

 

 

B.1 Considere a seguinte atribuição >> minutos = 59; >> minutos+1= horas    como 

valores de entrada, Escreva as seguintes declarações no interpretador Python para ver o 

que eles e verifique o resultado 

 

 

minutos/60 

minutos/60.0 

minutos*100/60 

 

horas*60+minutos 

 

 

B.2 Faça o terminal mostrar os valores 01,010,0100,01000. 
 

B.3 Escreva um programa que calcule e exiba em tela a quantidade de segundos existentes 

em 30 dias, 12 horas e 42 minutos. 

 



C.1 O preço de um livro é de R $ 32,95, mas as livrarias têm um desconto de 30%. O frete                     

custa R$ 2,00 para a primeira cópia e 75 centavos para cada cópia adicional. Qual é o custo                  

total, para a livraria, de 50 cópias? Utilize o terminal python para encontrar o resultado. 
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