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UM BREVE HISTÓRICO DA CALCULADORA 
 
No início as pedras eram usadas para contar, antes mesmo de haver o conceito de números. A palavra cál-
culo vem do latim “Calculus” e significa, pedra, pedrinha. 

 
 
Um antigo instrumento de cálculo é o ábaco formado por uma moldura com bastões 
ou arames paralelos, dispostos no sentido vertical, correspondentes cada um a uma 
posição digital (unidades, dezenas, etc) e nos quais os elementos de contagem (fi-
chas, bolas, contas) que podem se deslizar livremente.  
O ábaco pode ser considerado como uma extensão do ato natural de se contar nos 
dedos.  
 

 
 
Ábacos primitivos 
• 500 a. C.  ábacos de areia 
• 300 a. C.  tábua de Salamis (Gregos) 
• 200 a. C.  Calculi (romano) 
• 100 a. C.  ábaco de mão (romano) 
• 1.000 d.C. Quipo (Asteca) feito de vários fios e nós. (NOTA: Arqueólogos que trabalham em Caral, a 

mais antiga cidade das Américas – localizada no Peru – dizem ter encontrado quipos com quase 5.000 
anos de idade) 

• 1200 d. C. suan-pan (chinês) – duas contas em cima e cinco em baixo. 
• 1600 d. C. SCET (russo) – dez contas em barras de deslizamento curvas. 
• 1620 d. C. soroban (japonês) – uma conta em cima e cinco em baixo. 
• 1930 d. C. soroban (moderno) – uma conta em cima e quatro em baixo. 
• Mais ou menos em 1500 – Leonardo Da Vinci – O brilhante Leonardo Da Vinci desenvolveu um pro-

jeto de uma máquina constituída por várias engrenagens para fazer cálculos. Apesar de não ter constru-
ído tal mecanismo é a primeira informação que se tem sobre uma máquina de calcular. 

• 1617 – John Napier – O matemático John Napier, inventor do logaritmo, desenvolveu um sistema de 
multiplicação utilizando “barrinhas” de madeira, denominado “Bastões de Napier” ou “Bastões de Ne-
per”.  

• 1623 – Wilhel Schickard criou na Alemanha um aparelho que somava e subtraia até 6 dígitos que era 
operado por manivela. 

• 1638 – Régua de cálculo – Criada por Willian Oughtred, um sacerdote inglês, que baseava-se na tábua 
de logaritmos criada por John Napier, em 1614.  

• 1642 – Blaise de Pascal – A primeira máquina destinada a fazer contas que se tem notícias e que foi 
comercializada foi uma somadora feita pelo francês Blaise de Pascal em 1642. Na época ele tinha ape-
nas 21 anos e sua intenção era diminuir o trabalho de seu pai, coletor de impostos, que passava muitas 
horas fazendo contas dos tributos recolhidos. 
A máquina media aproximadamente 50cm por 10cm por 8cm e era construída em metal, com 8 seleto-
res movimentados por estilete.  

• 1672 – baseado no princípio de Pascal, Leibniz fabricou uma máquina de calcular capaz de fazer as 
quatro operações. 

• 1727 – Jacob Leupold, baseado no princípio da máquina de Leibniz, idealizou uma máquina de calcu-
lar circular. 

• 1820 – A primeira máquina de calcular produzida em grande escala, foi a de Thomas de Colmar. Era 
uma somadora denominada Arithmometer, ou também Máquina de Thomas” que também foi baseada 
na máquina de Leibniz. Esse tipo de calculadora foi reproduzido por vários fabricantes até o final do 
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século XIX, quando então se massificou a calculadora de cilindro de pinos inventada por Willgodt T. 
Odhner. 

• 1822 – Charles Babbage desenvolveu uma complexa calculadora de engrenagens que, segundo muitos 
deu origem aos computadores.  

• 1838 – O inglês Thomas Fowler desenvolveu um sistema baseado nas tabelas de números binários e 
ternários para facilitar cálculos aritméticos. Mais tarde usou um princípio similar para construir uma 
calculadora ternária. Seu protótipo que media 15cm por 7, 5cm feito em madeira, foi apresentado aos 
membros da sociedade real inglesa em maio de 1840. Fowler faleceu alguns anos depois e a máquina 
nunca entrou em produção.  

• 1875 – O americano Frank Stephen Baldwin patenteia uma calculadora com cilindro de pinos. Nesse 
conceito, os nove cilindros da calculadora de Leibniz é substituído por um único com engates e pinos 
capazes de fazer as quatro operações de forma muito mais simples. 

• 1878 – O sueco Willgodt T.  Odhner o seu sistema de calculadora com cilindro de pinos semelhante ao 
conceito utilizado por Baldwin. Centenas de fabricantes utilizaram esse sistema até a década de 1970, 
quando elas deixaram de ser fabricadas, sendo substituídas pelas máquinas elétricas e eletrônicas.  

• 1892 – A firma de Grime, Natalis & Company A. G. adquiriu as patentes da máquina de Odhner e co-
meçou a fabricar as máquinas da marca Brusnviga, que teve grande aceitação no mercado. 

• 1889 – Felt inventa a primeira calculadora com impressão.  
• 1913 – Outra máquina baseada no Arithmometer foi a Madas, capaz de fazer as quatro operações, foi 

produzida por H. W. Egli utilizando o mecanismo automático de divisão, patenteado em 1902, por A-
lexander Rechnitzer da Tchecoslováquia. 

• 1912 – Até 1912, Baldwin fez diversos modelos baseados em seu princípio, mas a primeira operação 
comercial bem sucedida aconteceu somente quando juntou esforços com o americano Jay Randolph 
Monroe adaptando um teclado cheio (full Keyboard) e fundou neste ano de 1912 a Monroe Calculating 
Machine Co. Em 1924 a Monroe lança as calculadoras eletromecânicas. 

• 1947 – A curta é considerada a mais brilhante calculadora já inventada em todos os tempos. Mecâni-
cas de reduzidas dimensões (do tamanho e formato de um copo normal) e mecanismo impecável. 
O austríaco Curt Herzstark desenvolveu o projeto da Curta enquanto era prisioneiro do campo de con-
centração nazista em Buchenwald. Os líderes do campo sabiam de seu trabalho e o apoiavam, visando 
presentear Hitler, pela vitória no fim da guerra, com aquela invenção. Apesar de toda ajuda que teve 
para terminar seu projeto no campo de concentração, Curt teve o bom senso de não o concluir enquan-
to estava preso. Curt foi libertado em abril de 1945 e em abril de 1947 começou a produção comercial 
que continuou até 1973, quando então não havia mais espaço para competir com as calculadoras ele-
trônicas.  

• 1958 – O engenheiro Jack St Clair Kilby, funcionário da Texas Instruments e Bob Noyce da Fairchild 
Semiconductor, este último que veio a ser um dos fundadores da Intel, desenvolveram o circuito inte-
grado. 

• 1967 – 20 anos depois da criação do transistor, Kilby quis demonstrar o potencial da miniaturização 
dos circuitos integrados e construiu uma calculadora portátil. 

• 1970 – A Texas Instruments lançou no Japão em associação com a Canon, a calculadora batizada de 
Pocketronic a um preço de 400 dólares. 

• 1972 – A Hewlett – Packard (HP) entra no mercado lançando uma régua de cálculos, eletrônica portá-
til e de alta precisão, a HP – 35 que tinha esse nome por ter exatamente 35 teclas. 
Embora a HP tivesse subestimado a demanda de mercado, o resultado foi uma avalanche de vendas. 
Neste mesmo ano, a Casio entrou no mercado com a Casio Mini, com uma produção de 200 mil calcu-
ladoras por mês para atender aos pedidos. O sucesso deste “parceiro eletrônico” foi crescendo cada vez 
mais nos anos seguintes. 

• 1974 – Já era contabilizada a venda de mais de 10 milhões de unidades. 
• 1980 – 100 milhões de unidades vendidas. Daí por diante, as calculadoras passaram a estar presentes 

em relógios, agendas de mesa, portas-caneta e tudo o mais que pudesse ser usado numa escrivaninha, 
mesa de trabalho ou de estudos. Entre as décadas de 80 e 90, o mundo também foi invadido pelas “a-
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gendas eletrônicas” misto de calculadora, calendário e organizador de contatos e compromissos. O 
surgimento dos microcomputadores pessoais e a maciça proliferação de modelos extremamente bara-
tos foram motivos para levar as calculadoras a atender apenas segmentos específicos, com imbatíveis 
modelos científicos e financeiros. 

• 2006 – A Casio comemorou a venda da sua bilionésima calculadora. 
 

INSTRUÇÕES SOBRE A CALCULADORA HP-12C 
 
A HP – 12C apresenta as seguintes características: 
 
FABRICANTE: Hewlett – Packard 
NÍVEL DE RECURSOS: Avançada programável 
ENTRADA DE DADOS: RPN 
TIPO DE MEMÓRIA: constante 
NÚMERO DE MEMÓRIAS: 20 
CAPACIDADE DO VISOR: 10 dígitos 
 
LÓGICA RPN 
Podemos observar que a HP – 12C não possui uma das principais teclas das calculadoras comuns que é a 
tecla de igualdade. A razão dessa inexistência consiste no fato de que a HP – 12C trabalha com uma lógica 
matemática diferente: a lógica RPN.  
Enquanto em uma operação algébrica comum, os operandos devem ser intercalados por operadores, na 
lógica RPN, os operandos devem ser colocados primeiramente e, depois devem ser colocados os operado-
res. 
Tal lógica (RPN) foi criada a partir dos trabalhos apresentados por Jan Lukasiewicz, matemático polonês 
nos anos de 1920. Consiste, basicamente, em um sistema lógico formal que permite a especificação de ex-
pressões matemáticas sem o uso de parênteses, através da colocação dos operadores antes (notação pré-
fixada) ou depois (notação pós-fixada), dos operadores. 
A notação pré-fixada recebeu o nome de Notação Polonesa, em homenagem a Jan Lukasiewicz. A HP a-
justou a notação pós-fixada para o teclado das calculadoras, mediante o uso de pilhas para armazenamento 
dos operandos e funções específicas para o manuseio das pilhas. Assim, denominou a lógica criada de No-
tação Polonesa Reversa, ou, simplesmente, RPN, mantendo a homenagem a Lukasiewicz.  
 
 

PRIMEIRO CONTATO COM  
A CALCULADORA 

 
1. Ligando e desligando a máquina: para ligar pressione a tecla (ON) e para desligar pressione nova-

mente a tecla (ON). Se não for desligada manualmente, a máquina se desligará automaticamente de 8 a 
17 segundos após a sua última utilização. 

 
2. Auto – teste: serve para verificar se todas as funções da calculadora HP – 12C estão funcionando per-

feitamente. Para realizar o auto-teste, siga os passos abaixo: 
1º. com a calculadora desligada, pressione ao mesmo tempo, as teclas (ON) e (X). 
2º. solte a tecla (ON) 
3º. solte a tecla (X) 
 
Se o mecanismo da máquina estiver funcionando corretamente, dentro de aproximadamente 25 segun-
dos (durante os quais no visor será exibido a palavra “running” piscando) todos os indicadores do visor 
serão exibidos com a expressão –8.8.8.8.8.8.8.8”.8.8” (a exceção do * : indicador de bateria fraca). Se 
aparecer a expressão “Error 9” ou não aparecer nada, a calculadora está com problemas. 
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3. Como saber quando trocar a pilha: a calculadora HP – 12C acusará pilha fraca através de um aste-
risco (*), o qual ficará piscando no canto inferior esquerdo do visor da máquina. 

 
4. Teclas para introduzir dados: na calculadora HP – 12C, que opera no sistema RPN, os dados, depois 

de digitados e presentes no visor, são introduzidos, um a um, até o número de quatro, num tambor, 
sendo os três primeiros através da tecla (ENTER). Só depois de introduzidos, ficam disponíveis para 
operações sucessivas ou funções. As teclas (R↓) e (x ↔ y) mudam a ordem dos dados introduzidos no 
tambor.  

5. Separadores de dígitos: se quiser, poderá fazer com que a calculadora use a vírgula para separar as 
partes inteira e decimal, e o ponto para separar os grupos de 3 dígitos. Basta desligar a calculadora, 
pressionar e manter pressionada a tecla (.), enquanto pressionar (ON). Repetindo a operação, os sepa-
radores originais voltarão a ser usados. 

 
6. Troca de sinal: para fazer com que o número que estiver no visor fique negativo (tanto um que tenha 

acabado de ser introduzido como um resultado de um cálculo) basta pressionar a tecla (CHS – do in-
glês CHange Sign, “troca o sinal”). Quando o visor contiver um número negativo, ao se pressionar a 
tecla (CHS) remove-se o sinal de menos do visor, fazendo com que o número fique positivo. 

 
7. Teclas para apagar dados: basta digitar (f) e (CLx), que serão apagados os registradores de armaze-

namento de dados, os registradores financeiros e os registradores da pilha operacional. 
 
8. Teclas de dupla função: a maioria das teclas da HP – 12C realiza duas ou até três funções. Assim , 

além da função gravada em branco na face superior da tecla, existem outras funções gravadas com as 
cores amarela, gravada acima da tecla e também em azul, gravada na face oblíqua da tecla. Tais fun-
ções são acessadas através das teclas de mesma cor (f) e (g). 

 
BRANCA: basta tão somente pressionar a função desejada. 
Ex.: (ON) 
AMARELA:  a função desejada deve ser precedida da tecla prefixo (f). 
Ex.: (f)      (IRR) 
AZUL:  a função desejada deve ser precedida da tecla prefixo (g) 
Ex.: (g)     (LN) 

 
9. Teclas para fixar número de casas decimais: basta pressionar (f) seguida de um dos dígitos de 0 a 9 

que indica o número de casas decimais desejado. 
 
 

CÁLCULOS ARITMÉTICOS SIMPLES 
 
Para efetuar cálculos aritméticos simples devemos proceder da seguinte forma: 
1. Introduza o primeiro número 
2. Pressione (ENTER) 
3. Introduza o segundo número 

4. Pressione (+, −, x, ÷, xy  e 
x

1
) conforme a operação desejada. Na HP – 12C não há a tecla ( = ) e o re-

sultado da operação é fornecido assim que se pressiona a tecla da operação, ficando dessa forma,  a 
calculadora preparada para nova operação. 
 

As Teclas ( x , xe  e LN) fornecem respectivamente a raiz quadrada, anti-logaritmo natural e logarit-
mo natural de um número introduzido no visor. 
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APLICAÇÕES 
Questão 01 
Calcule: 
a) 4 + 3 
b) 5 − 3 
c) 3 − 5 

d) 12 ÷ 4 

e) 
12

6
 

f) 
7

3
 

 
Questão 02 
Efetue: 
a) 37 + 29 
b) 13 − 48 

c) 17 × 3, 28 
d) 

73,2

37
 

 
Questão 03 
Efetue: 
a) 14 + 3, 2 + 0, 62  
b) 10, 2 − 5, 28 + 3, 21 
c) 5, 1 x 2, 8 
d) 10 ÷ 16 
e) 2 + 3 + 5 + 7 − 9 − 4 + 12 − 

8 
f) 7 × 3 − 8 
g) 4, 5 × (35 + 8 − 7, 2) 
h) (4, 2 + 3,1) × (0, 03 + 10) 

i) 
02,0

5,0

12

57
2,345 −+×  

j) 
7

56
)5090( ÷−  

k) 3
9

45×  

l) 

20

21)327(

2
9

45

−×

−
 

m) 






 ⋅−
9

82
745  

 
Questão 04 
Calcule: 
a) −58 + 76 
b) 167 × 3, 78 

c) 
21,7

158
 

d) 
6275

3612

−
+

 

e) 54,45
76,95852,965

365,7823,149 ×
−
−

 

 
Questão 05 
Calcule: 

a) 
4

1
                             c)  

15

1
 

b) 
5

1
                             d)  

48

1
 

Questão 06 
Calcule: 

a) 
5

1−                            b) 
32

1−  

 
Questão 07 
Calcule: 

a) 
25,0

1
 

b) 
23,0

1
 

c) 
3745,0

1
 

d) 
632,5

1
 

e) 
71,2

1−  

f) 
56,1

1−  
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Questão 08 
Calcule: 
a) 52  
b) 43  
c) 23  

d) 38  
e) 35  

 
Questão 09 
a) 32−  
b) 27−  
c) 25,016−  
d) 5,015−  

e) 325−  
f) 2)2( −−  

 
Questão 10 
Calcule:  
a) 235,8  

b) 10032,1  

c) 21,367,23  

d) 32,003,17  

e) 75,1024,5 −  

f) 2,1349,1 −  
 
Questão 11 
Calcule: 
a) 210        b) 310        c) 210−        d) 310−  
 
 
Questão 12 
Calcule: 
a) 872  
b) 913  

c) 86,523,154  

d) 56,45867,124 −  
 
Questão 13 
Calcule: 

a) 25  

b) 625.390  

c) 163  

d) 489  

e) 128  

 
 
Questão 14 
Calcule: 

a) 2

1

400        b) 2

1

12        c) 2

1

9
−

       d) 2

1

25
−

 
 
Questão 15 
Calcule: 

a) 400        b) 12        c) 
9

1
       d) 

25

1
 

 
Questão 16 
Calcule: 

a) 3

1

8    b) 5

1

32                               c)  3

1

8
−

  d) 5

1

32
−
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Questão 17 

a) 3 8        b) 5 32        c) 
3 8

1
       d) 

5 32

1
 

 
Questão 18 
Calcule: 

a) 3

5

58
−

           b) 5

2

34
−

 
 
Questão 19 
Calcule: 

a) 3 8−        b) 5 32−        c) 3 689.13−  
 
Questão 20 
Calcule: 

a) 
2

4

1







  

b) 
4

5

3







  

 

c) 
98,3154

1

×
 

d) 851272 −  
e) 361,23,0 ×+  

f) 
2,0

728,148,0 32 +−
 

g) 
431024

43,238

+
 

h) 
025,0

)025,01(1 25−+−
 

 
Questão 21 
Calcule: 

a) 2

1

)1535(2436
−

⋅++  
 
b) 65 1012106 −− ×+×  

c) 
3

1

2

826.45

45
 

 

d) 
3

1

000.125

496.287







  

 

e) 3 216,0  

 

f) 5

)32,745,85(85,7

88,3769,45
56,3

−⋅
−⋅

 

 
Questão 22 
Calcule: 
a) 500ln        b) 140ln        c) 3ln        d) 14ln  
 
Questão 23 
Calcule: 
a) 1000log  
b) 50log  
c) 120log  

d) 1000log  

e) 














3

1

2

45

17
log  

 
Questão 24 
Calcule: 
a) 5! 
b) 7! 
c) 11! 

d) 
!7

!12
 

e) 
!4

53

 

f) 
18,3

4

!6

e
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RESPOSTAS 
Questão 01 
a) 4 (ENTER) 3 (+)          R: 7 
b) 5 (ENTER) 3 (−)          R: 2 
c) 3 (ENTER) 5 (−)          R: −2 
d) 12 (ENTER) 4 (÷)        R: 3 

e) 6 (ENTER) 12 (÷)        R: 0, 5 
f) 3 (ENTER) 7 (÷)          R: 0, 428571 

 
 
Questão 02 
a) 37 (ENTER) 29 (+)      R: 66 
b) 13 (ENTER) 48 (−)      R: −35 
c) 17 (ENTER) 3, 28 (×)  R: 55, 76 

d) 37 (ENTER) 2, 73 (÷)     R: 13, 553114 

 
 
Questão 03 
a) 14 (ENTER) 3, 2 (+) 0, 62 (+) 

 R: 17, 82  
b) 10, 2 (ENTER) 5, 28 (−) 3, 21 (+) 

 R: 8, 13 
c) 5, 1 (ENTER) 2, 8 (x) 

R: 14, 28 
d) 10 (ENTER) 16 (÷) 

 R: 0, 625  
e) 2 (ENTER) 3 (+) 5 (+) 7 (+) 9 (−) 4 (−) 12 (+) 8 (−)  

R: 8 
f) 7 (ENTER) 3 (×) 8 (−) 

R: 13 
g) 4, 5 (ENTER) 35 (ENTER) 8 (+) 7, 2 (−) (×) 

R: 161, 10 
h) 4, 2 (ENTER) 3, 1(+) 0, 03 (ENTER) 10 (+) (×) 

R: 73, 219 
i) 45 (ENTER) 3, 2 (×) 57 (ENTER) 12 (÷) (+) 0, 5 (ENTER) 0, 02 (÷) (−) 

R: 123, 75 
j) 90 (ENTER) 50 (−) 56 (ENTER) 7 (÷) (÷) 

R: 5 
k) 45 (ENTER) 9 (÷) 3 (×)           R: 15 
l) 45 (ENTER) 9 (÷) 2 (−) 27 (ENTER) 3 (×) 21 (−) 20 (÷) (÷) 

R: 1 
m) 45 (ENTER) 7 (ENTER) 82 (ENTER) 9 (÷) (×) (−) 

R: −18, 7778 
 
 
Questão 04 
a) 58 (CHS) (ENTER) 76 (+)    R: 18 
b) 167 (ENTER) 3, 78 (×)         R: 631, 26 
c) 158 (ENTER) 7, 21 (÷)         R: 21, 914 
d) 12 (ENTER) 36 (+) 75 (ENTER) 62 (−) (÷) 

 R: 3, 6923 
e) 149, 23 (ENTER) 78, 365 (−) 965, 52 (ENTER) 958, 76 (−) (÷) 45, 54 (×) 

R: 477, 3953 
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Questão 05 
a) 4 (1/x)  

R: 0, 25 
b) 5 (1/x) 

R: 0, 2 

c) 15 (1/x) 
R: 0, 066667 

d) 48 (1/x) 
R: 0, 020833 

 
Questão 06 
a) 5 (CHS) (1/x)                 R: −0, 2 
b) 32 (CHS) (1/x)               R: −0, 03125 
 
 
Questão 07 
a) 0, 25 (1/x)                      R: 4 
b) 0, 23 (1/x)                      R: 4, 347826 
c) 0, 3745 (1/x)                  R: 2, 6702 
d) 5, 632 (1/x)                    R: 0, 1776 

e) 2, 71 (CHS) (1/x)           R: −0, 369004 
f) 1, 56 (CHS) (1/x)           R: −0, 641026 

 
Questão 08 
a) 2 (ENTER) 5 ( xy )         R: 32 

b) 3 (ENTER) 4 ( xy )         R: 81 

c) 3 (ENTER) 2 ( xy )         R: 9 

d) 8 (ENTER) 3 ( xy )         R: 512 

e) 5 (ENTER) 3 ( xy )         R: 125 

 
Questão 09 
a) 2 (ENTER) 3 (CHS) ( xy ) 

R: 0, 125 
b) 7 (ENTER) 2 (CHS) ( xy ) 

R: 0, 020408 
c) 16 (ENTER) 0, 25 (CHS) (xy ) 

R: 0, 5 

d) 15 (ENTER) 0,5 (CHS) ( xy ) 
R: 0, 258199 

e) 25 (ENTER) 3 (CHS) ( xy ) 
R: 0, 000064 

f) 2 (ENTER) (CHS) 2 (CHS) (xy ) 
R: 0, 25 

 
Questão 10 
a) 8, 35 (ENTER) 2 ( xy ) 

R: 69, 7225 
b) 1, 032 (ENTER) 10 ( xy ) 

R: 1, 370241 
c) 23, 67 (ENTER) 3,21 ( xy ) 

R: 25.773, 6786 

d) 17, 03 (ENTER) 0, 32 (xy ) 
R: 2, 477358 

e) 5, 024 (ENTER) 1, 75 (CHS) (xy ) 
R: 0, 059315 

f) 1, 49 (ENTER) 13, 2 (CHS) (xy ) 
R: 0, 005175 

 
 
Questão 11 
a)  (EEX) 2 (ENTER)               R: 100 
b)  (EEX) 3 (ENTER)               R: 1000 

c)  (EEX) 2 (CHS) (ENTER)    R: 0, 01 
d)  (EEX) 3 (CHS) (ENTER)    R: 0, 001 

 
Questão 12 
a) 72 (ENTER) 8 ( xy ) 

R: 7, 222041       14 
b) 13 (ENTER) 9 ( xy ) 

R: 1, 060449       10 

c) 154, 23 (ENTER) 5, 86 (xy ) 
R: 6, 647670       12 

d) 124, 867 (ENTER) 45, 56 (CHS) (xy ) 

R: 3, 060862       −96 
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Questão 13 
a) 25 (g) ( x )                  R: 5 

b) 390.625 (g) ( x )         R: 625 

c) 163 (g) ( x )                R: 12, 767145 

d) 489 (g) ( x )                R: 22, 113344 

e) 128 (g) ( x )                R: 11, 313709 

 
 
Questão 14 
a) 400 (ENTER) 2 (1/x) ( xy ) 

R: 20 
b) 12 (ENTER) 2 (1/x) ( xy ) 

R: 3, 4641 

c) 9 (ENTER) 2 (CHS) (1/x) ( xy ) 
R: 0, 333 

d) 25 (ENTER) 2 (CHS) (1/x) ( xy ) 
R: 0, 2 

 
 
Questão 15 

a) Note que 2

1

400400=  

b) Note que 2

1

1212 =  

c) Note que 2

1

9
9

1 −
=  

d) Note que 2

1

25
25

1 −
=  

 
 
Questão 16 
a) 8 (ENTER) 3 (1/x) ( xy ) 

R: 2 
b) 32 (ENTER) 5 (1/x) ( xy ) 

R: 2 

c) 8 (ENTER) 3 (CHS) (1/x) ( xy ) 
R: 0, 5 

d) 32 (ENTER) 5 (CHS) (1/x) ( xy ) 
R: 0, 5 

 
 
Questão 17 

a) Note que 3

1
3 88 =  

b) Note que 5

1
5 3232 =  

c) Note que 3

1

3
8

8

1 −
=  

d) Note que 5

1

5
32

32

1 −
=  

 
 
Questão 18 
a) 48 (ENTER) 5 (CHS) (ENTER) 3 (÷) ( xy ) 

R: 0, 0012 
b) 34 (ENTER) 2 (CHS) (ENTER) 5 (÷) ( xy ) 

R: 0, 24401 
 
 
Questão 19 
a) 8 (ENTER) 3 (1/x) ( xy ) (CHS) 

R: −2 
b) 32 (ENTER) 5 (1/x) ( xy ) (CHS) 

R: −2 

c) 13.689 (ENTER) 3 (1/x) ( xy ) (CHS) 

R: −23, 9216 
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Questão 20 
a) 4 (1/x) 2 ( xy ) 

R: 0, 0625 
b) 3 (ENTER) 5 (÷) 4 ( xy ) 

R: 0, 1296 
c) 154 (ENTER) 3, 98 (×) (1/x) 

R: 0, 0016 
d) 127(ENTER) 2 ( xy ) 85 (−) 

R: 16.044 
e) 0, 3 (ENTER) 2, 1 (+) 6 (ENTER) 3 (xy ) (×) 

R: 518, 4 
f) 0, 48 (ENTER) 2 ( xy ) (CHS) 1, 728 

(ENTER) 3 (1/x) ( xy ) (+) 0, 2 (÷) 
R: 4, 848 

g) 238, 43 (ENTER) 1024 (g) (x ) 3 (ENTER)  4 ( xy ) (+) (÷) 
R: 2, 11 

h) 1 (ENTER) 1 (ENTER) 0, 025 (+) 25 (CHS) (xy ) (−) 0, 025 (÷) 
R: 18, 424376 

 
Questão 21 
a) 36 (ENTER) 24 (+) 35 (ENTER) 15 (×) 2 (CHS) (1/x) ( xy ) (+) 

R: 60, 0436 
b) 6 (ENTER) 10 (ENTER) 5 (CHS) (xy ) (×) 12 (ENTER) 10 (ENTER) 6 (CHS) (xy ) (×) (+) 

R: 0, 000072 
Ou 
6 (EEX) (CHS) 5 (ENTER) 12 (EEX) (CHS) 6 (+) 

c) 45 (ENTER) 2 ( xy ) 45.826 (ENTER) 3 (1/x) ( xy ) (÷) 
R: 56, 587570 

 

d) 287.496 (ENTER) 125.000 (÷) (ENTER) 3 (
x

1
) ( xy ) 

R: 1, 32 
e) 0, 216 (ENTER) 3 (1/x) ( xy ) 

R: 0, 6 
f) 45,69 (ENTER) 37, 88 (−) 7, 85 (ENTER) 85, 45 (ENTER) 7, 32 (−) (×) (÷) 3, 56 (×) 5 (1/x) ( xy ) 

R: 0, 5386 
 
 
Questão 22 
a) 500 (g) (LN) 

R: 6, 214608 
b) 140 (g) (LN) 

R: 4, 941642 
c) 3 (g) (LN) 

R: 1, 098612 
d) 14 (g) (LN) 

R: 2, 639057 
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Questão 23 
a) 1000 (g) (LN) 10 (g) (LN) (÷) 

R: 3 
b) 50 (g) (LN) 10 (g) (LN) (÷) 

R: 1, 698970 
c) 120 (g) (LN) 10 (g) (LN) (÷) 

R: 2, 079181 
d) 80 (g) (LN) 10 (g) (LN) (÷) 

R: 1, 903090 
e) 17 (ENTER) 2 ( xy ) 45 (ENTER) 3 (1/x) ( xy ) (÷) (g) (LN) 10 (g) (LN) (÷) 

R: 1, 9098 
 
Questão 24 
a) 5 (g) (n!) 

R: 120 
b) 7 (g) (n!) 

R: 5040 
c) 11 (g) (n!) 

R: 39.916.800 
d) 12 (g) (n!) 7 (g) (n!) (÷) 

R: 95.040 
e) 5 (ENTER) 3 ( xy ) 4 (g) (n!) (÷) 

R: 5, 2083 
f) 6 (g) (n!) 4 (ENTER) 3, 18 (÷) (g) ( xe )(÷) 

R: 204, 6681 
 
 
 

FUNÇÕES CALENDÁRIO NA HP-12C
 

As funções calendário são importantes porque, nos contratos financeiros, é freqüente termos que 
decidir sobre o prazo transcorrido entre duas datas, por exemplo, entre a data de aplicação de uma quantia 
e a data de seu resgate, bem como sobre outros dados que estas funções possibilitam. 
 
                        Teclas a serem usadas 
 
D.MY  = Dia/ Mês/ Ano (notação brasileira) 
M.DY  = Mês/ Dia/ Ano (notação americana) 
∆∆∆∆DYS = Variação em dias 
g DATE = dia da semana 
 

Normalmente, a máquina estará no formato M.DY, que é o formato americano. Para colocá-la no 
formato dia/mês/ano como usamos no Brasil, teclamos g D.MY e esta notação permanecerá no visor. Pa-
ra descobrir o número de dias transcorrido entre duas datas siga o exemplo abaixo. 
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QUESTÕES 
Questão 01 
Quantos dias transcorreram de 07 / 09 / 1822 (proclamação da Independência) a 15 / 11 / 1989? 
 
Obs.: As datas referentes a dias e meses devem ser tecladas  com  2 dígitos,  07.091822 ( e não 
7/09/1822). Entre dia e mês deve aparecer o ponto (.).  
A HP-12C reconhece os anos bissextos. 
 
Solução 
g DMY     apresenta o formato dia/mês/ano 
07.091822              ENTER 
15.111989              g ∆∆∆∆DYS    
61.065 dias (incluído um dos extremos) 
Não esqueça de digitar o ponto após o dia. 
 
Questão 02 
Quantos dias transcorreram desde o início da Revolução Francesa (20 / 6 / 1789) até 20 / 2 / 1991 ? 
 
 
g DMY      
20.061789              ENTER 
20.021991              g ∆∆∆∆DYS    
 
73.658 dias (incluído um dos extremos) 
 
Questão 03 
Alberto nasceu no dia 2/9/1948 e assinou um contrato de trabalho no dia 02/11/1989. Qual o prazo trans-
corrido entre estas duas datas? 
g DMY      
02.091948              ENTER 
02.111989              g ∆∆∆∆DYS    
15.036 dias (incluído um dos extremos) 
 
Podemos também obter o dia da semana em que ocorreu o evento.  
Os dias da semana aparecem destacados do lado direito do visor, na forma de números e na seguinte se-
qüência: 

No Dia da Semana 
1 segunda-feira 
2 terça-feira 
3 quarta-feira 
4 quinta-feira 
5 sexta-feira 
6 sábado 
7 domingo 
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Questão 04 
No dia 2/11/1989 Alberto assinou um contrato de trabalho. Já sabemos que desde o seu nascimento até a 
data mencionada transcorreram 15.036 dias. Em que data (dia, mês, ano e dia da semana) ele nasceu? 
Solução: Se a data procurada estiver no passado, teremos que mudar o sinal do prazo (número de dias), 
como ocorre aqui. 
 
02.111989            ENTER 
15036                   CHS      mudança de sinal 
                             g DATE    
 
Aparecerá no visor     2, 09, 1948  4. 
Alberto nasceu no dia 02 de setembro de 1948, uma quinta-feira. 
 
Vamos supor que você queira determinar o dia da semana, apenas com a data de aniversário.  Basta fazer 
isso: 
 
02.09.1948                      ENTER  
0                                      g DATE   
(2, 09, 1948)                         (4) 
          data                   dia da semana 
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