
Viajando com a matemática 

Digite seu nome no local indicado por , e logo após 

clique no botão . 

 

 

Clique sobre o globo para dar continuidade. 

 



 

Escolha um dos aviões e clique sobre este: o avião azul corresponde a atividades 

envolvendo fusos- horários; o avião vermelho corresponde a atividades envolvendo 

temperatura; o avião verde corresponde a atividades envolvendo saldo bancário. 

 

1) Clicando sobre : 

Clique sobre  para ver horário de partida e em seguida clique em 

. 



 

Clique sobre  para ver o tempo de viagem e calcule o horário em 

Buenos Aires, considerando o fuso horário. Digite a resposta em  e clique em 

 para verificar se a resposta está correta. Clique em  para dar continuidade. 

 

Clique em  para dar continuidade. 



 

Clique sobre  para ver o horário em Washington. Considere o fuso 

horário e calcule a hora no Brasil. Digite a resposta em  e clique em  

para verificar se a resposta está correta. Clique em  para dar continuidade. 

 

Clique em  para dar continuidade. 



 

 

Clique sobre  para ver a altura do avião e a profundidade do 

submarino e calcule a distância entre estes. Digite a resposta em  e clique em 

 para verificar se a resposta está correta. Clique em  para dar continuidade. 

 

Clique em  para dar continuidade. 



 

 

Clique sobre  para ver o horário em Berlim. Considere o fuso horário 

e calcule a hora no Brasil. Digite a resposta em  e clique em  para 

verificar se a resposta está correta. Clique em  para dar continuidade. 

 

Clique em  para dar continuidade. 



 

 

Clique sobre  para ver o horário de partida e o horário de chegada 

(considerando o horário do Brasil). Calcule o tempo de viagem e o horário em 

Camberra, considerando o fuso horário. Digite as respostas nos locais indicados por 

 e clique em  para verificar se as respostas estão corretas. Clique em 

 para dar continuidade. 

 

Clique em  para dar continuidade. 



 

 

Clique sobre  para ver o horário que o vôo saiu da Austrália. 

Considere o fuso horário e o tempo de viagem para calcular a hora no Brasil. Digite a 

resposta em  e clique em  para verificar se a resposta está correta. 

Clique em  para dar continuidade. 

 

Clique em  para reiniciar a atividade ou em para finalizá-la. 



 

 

 

2) Clicando sobre  

3) Clicando sobre  

. Clicando sobre a mala, informações indispensáveis para a resolução das 

situações-problemas são fornecidas. Para dar continuidade, clique sobre o botão 

indicado por . 



 



No local indicado por , deve ser digitado o valor 

correspondente a solução do problema inicial, e logo após deve ser clicado em 

. Caso os dados da tela anterior sejam necessários, acesse-os clicando sobre a 

mala. 

 

Novas situações problemas serão fornecidas, tendo todas relações com as 

anteriores. As informações necessárias para resolução das situações problemas podem 

ser acessadas clicando sobre a mala. 

 



Clicando sobre o avião vermelho, uma breve animação é demonstrada e logo em 

seguida um breve texto referente ao contexto. Clicando sobre a mala, informações 

indispensáveis para a resolução das situações-problemas são fornecidas. Para dar 

continuidade, clique sobre o botão indicado por . 

 



 

No local indicado por , deve ser digitado o valor 

correspondente a solução do problema e logo após deve ser clicado em . 

Caso os dados da tela anterior sejam necessários, acesse-os clicando sobre a mala. 

 



Novas situações problemas serão fornecidas, sendo todas elas relação com as 

anteriores. As informações necessárias para resolução das situações problemas podem 

ser acessadas clicando sobre a mala. 

 



 

Clicando sobre o avião verde, uma breve animação é demonstrada e logo em 

seguida um breve texto referente ao contexto. Clicando sobre a mala, informações 

indispensáveis para a resolução das situações-problemas são fornecidas. Para dar 

continuidade, clique sobre o botão indicado por . 

 



 

No local indicado por , deve ser digitado o valor 

correspondente a solução do problema e logo após deve ser clicado em . 

Caso os dados da tela anterior sejam necessários, acesse-os clicando sobre a mala. 

 



Novas situações problemas serão fornecidas, tendo todas relações com as 

anteriores. As informações necessárias para resolução das situações problemas podem 

ser acessadas clicando sobre a mala. 

 

  


