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Cálculo Mental - Jogos com calculadora científica 

EncaiOando no intervalo 
 

Número inicial: 

Intervalo: 

 

JOGADOR PRODUTO RESULTADO 
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Cálculo Mental - Jogos com calculadora cienífica  

EncaiOando no intervalo 
 

MATERIAL 

Calculadora CASIO fx-82 LAX ou fx-991 LA X  

NÍVEL 

Ensino Fundamental II (anos finais) e Ensino Médio 

OBJETIVO DO JOGO 

 Exercitar o cálculo mental através do uso da calculadora científica; 

 Incorporar a ideia básica de que os números irracionais somente podem ser utilizados 

em contextos práticos por meio de suas aproximações racionais, sabendo calcular a 

aproximação racional de um número irracional 

 Compreender o significado do valor posicional de um número decimal; 

 

PARTICIPANTES 

02 participantes 
 

REGRAS 

Ao início do jogo, são estabelecidos um número inicial e um intervalo pelo professor.  

O Jogador 1 deverá fazer uma multiplicação entre o número inicial e um número da sua 

escolha para obter um número que esteja dentro do intervalo dado. Caso consiga encontrar 

algum número que esteja, outro número inicial e outro intervalo será escolhido. Cada 

participante deverá realizar uma multiplicação por turno com o valor mostrado na 

calculadora, na tentativa de obter um número que esteja no intervalo dado, inicialmente.  

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE 

Professor – estabelece ponto inicial e o intervalo para iniciar o jogo. 

 

Jogador 1 – Deve digitar na calculadora o ponto inicial e efetuar o produto do número inicial 

com um número da sua escola (ou seja, pressionar O e depois o número da sua 

escolha e ao final pressionar a tecla =para obter o resultado). Assim que finalizar 

a multiplicação na calculadora, o mesmo deve anotar o produto efetuado na 

tablea, bem como o resultado. 

 
Se o Jogador 1 conseguir um número dentro do intervalo, obtemos um vencedor. Caso 

contrário, o Jogador 2 terá como novo ponto inicial o resultado obtido pelo Jogador 1. 

PROFESSOR 

Esta atividade constitui um importante exercício no processo de cálculo mental com o uso 

da calculadora científica. Por exemplo, “Qual o número que eu devo multiplicar 0,8 para 

obter exatamente 10?” “Qual o número que eu devo multiplicar para obter um quarto do 

valor que detenho?” Além de possibilidade de traçar estratégias e discutir os resultados 

obtidos, esta atividade estimula os alunos a exercitar o cálculo mental brincando.  

 

 

PROFESSOR 

Anotar o resultado é extremamente importante para que os alunos possam entender os 

padrões e assim estimular o cálculo mental. 

 



 

         JALMAN LIMA  
 

3  
 

Jogador 2 – Deve pressionar o botãoO, automáticamente a calculadora científica 

apresentará a seguinte tela 

 

 

A funçãoMarmazena na memória o último cálculo efetuado na calculadora, ou 

seja, este fará o produto da resposta obtida anteriormente por algum número da 

sua escolha. 

 

O jogo continua até que um dos participantes obtenha algum número dentro do intervalo. 

Caso este não seja possível em 30 minutos, o jogador chegou mais próximo do intervalo será 

nomeado ganhador. Se ainda sim, tivermos um empate, o segundo mais próximo e assim 

sucessivamente. 

 
O JOGO 

Digamos que tenhamos escolhido o número 15 como ponto de partida e intervalo 50 a 52. 

Jogador 1 –  O jogador 1 deve pressionar 15 e a tecla de vezes 

 

15O 

Após isto, o jogador 1 deve escolher um número da sua escolha, a fim de 

obter um número que esteja entre 50 e 52. 

Digamos que o jogador 1, tenha escolhido 3,5;. Logo o resultado será 

 

Vemos que o número NÃO está dentro do intervalo escolhido. Este número 

52,5 será o número a ser utilizado pelo jogador 2 para encaixar no intervalo. 

Antes do jogador 2, iniciar a sua jogada, o jogador 1 deve anotar os dados na 

tabela. Neste caso, 

JOGADOR PRODUTO RESULTADO 

1 15 x 3,5 52,5 
 

  O produto ajudará os jogadores a escolherem melhor os produtos. 

Jogador 2 –  O jogador 2 deve pressionar a tecla de vezes O e deve obter a seguinte tela 

 

Isso significa que a resposta (ANS, de answer = resposta) será multiplicada. 

PROFESSOR 

É importante que os estudantes percebem quem é o vencedor, e assim trabalhar o valores 

posicionais de um número decimal na reta real. 
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Digamos que o jogador 2, escolha o número 0,8 para multiplicar o resultado. 

Logo obtemos 

 

Vemos que 42 é um número menor do que 50. Logo o número a ser 

multiplicado foi menor que deveria. 

Preenchendo a tabela, teremos 

JOGADOR PRODUTO RESULTADO 

1 15 x 3,5 52,5 

2 52,5 x 0,8 42 

 

E assim segue o jogo até que um dos jogadores ganhe. 

 

Jogador 1 –   Digamos que o jogador 1 tenha escolhido o número 1,2 para multiplicar o 

número 42. Logo obtemos  

 

que é um número entre 50 e 52. 
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JOGADOR PRODUTO RESULTADO 

1 15 x 3,5 52,5 

2 52,5 x 0,8 42 

1 42 x 1,2 50,4 

 

Em alguns casos, os estudantes irão perceber a necessidade de utilizar mais casas decimais 

para obter um número dentro do intervalo. 

Sugestões 

Utilizar das para obter o ponto inicial e o menor número do intervalo. Para o maior valor do 

intervalo, somaremos 2 ao menor número. 

Para campeonatos, poderemos somar diferentes números: 2 para primeira etapa, 1 para a 

segunda, 0,5 para a terceira e assim sucessivamente. 

 


