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Apresentação

Prezada estudante, prezado estudante:

Você, agora, está cursando o Ensino Médio. É uma nova etapa de 
estudos e, com ela, você conclui a Educação Básica. Serão três anos de 
uma caminhada que pode ser decisiva para a sua vida e para a vida de 
cada um de seus colegas. O nosso grande desejo é que você chegue ao 
fi nal com sucesso!

Sucesso na escola signifi ca aprender pra valer. É aprendendo pra 
valer que você poderá iniciar outras caminhadas muito importantes.  Você 
poderá entrar para a Universidade, e também terá muito mais chances de 
se qualifi car para ingressar no mundo do trabalho. Além de tudo, é muito 
legal aprender!  É certo que exige esforço, mas vale a pena.

Nesta caminhada rumo ao sucesso no Ensino Médio, uma questão 
é essencial: Ler bem. Daí veio a idéia deste projeto. Este material foi pre-
parado para permitir que você aprimore as suas competências e possa ser 
considerado um bom leitor. Leia com atenção todos os textos, discuta suas 
idéias, responda as questões, estimule os seus amigos e amigas. Cada um 
de seus professores vai estar junto para apoiá-lo(a). Conte com eles.

Contamos com a disposição de todos vocês. Para aprender precisa-
mos estar dispostos. Portanto, a palavra de ordem é: “Primeiro, Aprender! 
– Ler bem para aprender pra valer”.

Um grande abraço!

Maria Izolda Cela de Arruda Coelho
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ





Matemática





Caderno da aluna 
e do aluno

Aula 1

Matemática

Cara aluna, caro aluno,

Aprender Matemática é, sem dúvida, um grande desafi o.

Sabemos que a Matemática está presente em todas as atividades do dia-a-dia. 
Ela pode ajudar você a analisar, compreender situações e tomar decisões diante das 
mais diversas questões da vida social.

Esperamos que aproveite bem seus estudos!
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Aula 01 - Lógica na Metodologia de Resolução de    
           Problemas

Você deve estar se perguntando: Lógica e Matemática são  as mesmas 
coisas? Ou então: A Lógica é uma parte da Matemática? Não se preocupe! 
Juntos, iremos esclarecer essas dúvidas.
a)  Pense em  palavras que para você estão relacionadas à Lógica.
b)  Selecione, dentre as palavras escolhidas, aquelas que você mais utiliza.
c)  Em sua opinião, qual a relação entre Lógica e Matemática?

Compreendendo as Idéias

Organizando o Pensamento

Agora é a oportunidade de você transformar em conhecimento a mensagem 
do texto.

1. Sublinhe as palavras do texto que você desconhece. Discuta com 
seus colegas e com seu professor o que elas signifi cam.

2. De acordo com o texto,eles foram a espécie dominante na terra,por 
milhões de anos:

a)  (    ) dinossauros;      d)  (    ) antropóides;
b)  (    ) prossímios;        e)  (    ) homens.
c)  (    ) primatas;                                           

SERÁ QUE TODO INDIVÍDUO NASCE PREPARADO PARA O ATO DE PENSAR?

Há 65 milhões de anos, um supermeteoro atingiu nosso planeta no local hoje 
denominado península de Iucatã no México. Em conseqüência, os  dinossauros, 
dentre outras espécies, pereceram de frio e, ou, de fome. Durante  150 milhões 

de anos eles foram a espécie dominante da Terra. Sobreviveu à destruição um roedor, 
tipo esquilo, denominado pelos cientistas de prossímios. Eles utilizavam uma excelente 
estratégia de sobrevivência que consistia em correr ou pular  na fl oresta para que não 
fossem alcançados  e devorados por outros animais. Decorridos cerca de 30 milhões  
de anos eles deram origem aos primatas. Nós, a espécie humana, somos descendentes 
dos antropóides que, por sua vez, vieram também dos prossímios. A evolução de 60 
milhões de anos que resumidamente relatamos,  nos garantiu um cérebro com 100 
bilhões de neurônios. Estas células são  responsáveis por todos os processos mentais 
que realizamos. Assim, todo indivíduo já nasce geneticamente preparado para o ATO 
DE PENSAR, respondendo ao que ouve, vê, e o que sente pelo olfato, tato e paladar. 
O pensamento deu origem às possibilidades humanas de compreensão e interpretação 
dos fenômenos. O homem pôde então resolver seu problema mais importante: 
SOBREVIVER.
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3. Os prossímios conforme o texto, corriam e pulavam para não serem 
alcançados e devorados por outros animais. Isto referiu-se a:

a) (    ) estratégia de resistência física;

b) (    ) estratégia de obtenção de alimentos;

c) (    ) estratégia de fuga;

d) (    ) estratégia de sobrevivência;

e) (    ) lei da selva.

4. A possibilidade humana de compreensão e interpretação dos 
fenômenos se deve ao(s):

a) (    ) número de neurônios;

b) (    ) prossímios;

c) (    ) pensamento;

d) (    ) cérebro;

e) (    ) raciocínio. 

Praticando o conhecimento

1. A evolução garantiu a possibilidade de comunicação entre os 
indivíduos. Permitiu ao  homem um cérebro preparado para pensar 

e com  capacidade de obter e aperfeiçoar conhecimentos a partir do seu 
contexto social e cultural.  Marque, a seguir, todas as afi rmações que se 
referem  somente ao homem: 

a) (    ) Agir com inteligência.
b) (    ) Utilizar a linguagem para comunicar-se sobre uma diversidade de 

eventos acontecidos no presente e no passado. 
c) (    ) Possuir a capacidade de percepção de que os fatos que 

acontecem têm uma causa e um efeito.
d) (    ) Criar ambientes apropriados para a vida social e em grupos  

familiares.
e) (    ) Criar ferramentas variadas para atender às necessidades sociais  

e de sobrevivência.
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2. Observe o diálogo entre os colegas Bruno, Aline e Otávio:  

 

a) Para ajudar na sua interpretação pesquise no dicionário o signifi cado das 
palavras inferência, conclusão, dedução, pensamento e raciocínio.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

b)  Em que momento do dialogo é possível identifi car:

Inferência;• 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Dedução;• 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Conclusão;• 

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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c) Construa frases onde esteja clara a presença de:

Inferência;• 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Conclusão;• 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Dedução;• 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Pensamento;• 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Raciocínio;• 

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Demonstrando que Aprendi

Escreva e justifi que a sua opinião sobre as afi rmações a seguir:

1. As pessoas prudentes e razoáveis sempre se manifestam de 
modo lógico.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

2. Todo raciocínio é pensamento mas nem todo pensamento é 
raciocínio. Então a Lógica é uma ciência do pensamento e do 

raciocínio.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________



Caderno da aluna 
e do aluno

Aula 2

Matemática

Cara aluna, caro aluno,

Se você gosta de leitura e descobertas, isso é o que não falta na aula de lógica.

Nesta aula o grande desafi o é compreender parte do estudo de Aristóteles e  o 
que esse estudo tem a ver com a nossa vida. 
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Aula 02 - Lógica na Metodologia de Resolução de    
   Problemas

Compreendendo as Idéias

O exercício do raciocínio implica na organização do pensamento!

O fi lósofo grego Aristóteles foi quem propôs uma primeira classifi cação dos 
conhecimentos. Para ele, a lógica deveria se constituir em um instrumental para 
o conhecer. No ano 366 a.C., então com dezoito anos, Aristóteles ingressou na 

Academia de Platão, permanecendo durante vinte anos. Suas obras sobre lógica foram 
resumidas no livro ÓRGANON (instrumento, em grego). Sabemos hoje que exercitar 
o raciocínio implica na organização do pensamento. Isto signifi ca fundamentá-
lo para não errar nas conclusões ou inferências. Esta é uma forma de apresentar 
nossa argumentação com correção e poder de convencimento. Mas o que é uma 
argumentação ou um argumento? Um argumento se constitui de proposições. 
Para compreendê-lo e interpretá-lo é preciso a certeza da verdade ou falsidade delas. 
Todos nós devemos saber identifi car quando o argumento (ou a argumentação) está 
logicamente bem construído. Isto faz parte do desenvolvimento do raciocínio lógico.

Organizando o Pensamento 

1. Sabemos que você não medirá esforços para ampliar seus 
conhecimentos. Estamos confi antes em que, assim, o seu sucesso 

será garantido! A exemplo da aula 1, este é o momento onde  você   construirá  
o alicerce  para a compreensão do que será estudado em seguida. Faça o 
que é solicitado nas questões a seguir.

a) Leia o texto anotando a seu critério as partes mais importantes. Realize 
o processo da leitura tantas vezes quantas forem necessárias.

b) Elabore agora um texto de sua autoria, cuja interpretação tenha sentido 
idêntico ao do texto original.
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

c) Elabore frases com a utilização das palavras que até então você não 
as utilizava e, portanto, não tinha certeza do seu signifi cado; por exemplo, 
argumento, argumentação e inferência. 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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2. Segundo Aristóteles, a lógica

a) (    ) prioriza as ações corretas;
b) (    ) fundamenta o raciocínio;
c) (    ) se constitui de um instrumental para o conhecimento;
d) (    ) apresenta argumentação para a correção;
e) (    ) constrói o poder de convencimento.

3. Com base no texto,assinale a opção correta:

a) (    ) Exercitar o raciocínio implica na organização sistemática      
  das  inferências;
b) (    ) Organizar o pensamento  signifi ca  fundamentá-lo para não   
  errar nas premissas;
c) (    ) Para compreender um argumento,necessitamos interpretá-lo  
  nas suas verdades ou falsidades;
d) (    ) Faz parte do  desenvolvimento do raciocínio lógico, reconhecer   

quando um argumento está logicamente bem construído;
e) (    ) Aristóteles ingressou na academia de Platão, permanecendo  
    durante dezoito anos.

Praticando o conhecimento

1. Há situações cotidianas em que alguns profi ssionais se utilizam de 
uma linguagem pouco comum, para expressar ou informar fatos. Leia 

a segur a fala de dois deputados:
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Na Assembléia Legislativa, o termo proposição tem o signifi cado de 
projeto submetido à apreciação da casa legislativa. Em Matemática, muitos 
autores usam a palavra Teorema e, ou, Problema com o signifi cado de  
Proposição.

a) Relacione as palavras desconhecidas do diálogo e pesquise no dicionário 
seus signifi cados.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

b) Que outros profi ssionais em situações de diálogo utilizam uma linguagem 
diferenciada semelhante à dos nossos deputados.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

c) Interprete as falas dos dois deputados no diálogo, acima.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Demonstrando que Aprendi

1. Pense em dois números entre 100 e 200. 
Pense agora na soma desses dois números. 

Refl ita para responder certo ou errado:

a)  Nos dois casos houve somente a elaboração de um pensamento.

___________________________________________________________
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b)  Houve necessidade de raciocínio nos dois casos.

___________________________________________________________

c)  No primeiro caso foi utilizado um pensamento usual  e, no segundo, 
houve necessidade de raciocínio.

___________________________________________________________

2. O Matemático Goldbach afi rmou que qualquer número par maior que 
2 pode ser representado pela soma de dois números primos.

a) Tome, pelo menos, cinco pares de números primos de mesma condição 
e comprove a afi rmação de Goldbach.

_________________        _________________        _________________

_________________        _________________

b) Justifi que como podemos considerar a afi rmação de Goldbach:

a)  Um pensamento;

b)  Um argumento;

c)  Uma inferência.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________





Caderno da aluna 
e do aluno

Aula 3

Matemática

Cara aluna, caro aluno,

Estudar Lógica é, antes de tudo, um ato de pensar!
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Sobre os argumentos ...

A espécie humana fundamentou sua evolução na ampliação de seus 
conhecimentos em todas as ciências. Com este fi m, criou os instrumentos 
necessários de acordo com a necessidade e a época. Nos dias de hoje, a 

principal conquista traduz-se pela construção e apreensão do conhecimento. Os 
princípios de Lógica que você vai adquirir nestas aulas têm esta fi nalidade. Quando 
observamos uma discussão  onde um dos participantes se manifesta aos brados na 
tentativa do convencimento de suas opiniões, geralmente, elas não resistem a uma 
análise mais profunda. Em qualquer troca de idéias, o desacordo nos convida para o 
esclarecimento das dúvidas. Isto somente é possível através da ARGUMENTAÇÃO 
coerente, que se fundamenta na lógica do raciocínio com a eliminação das contradições. 
Adotando tal procedimento, principalmente no cotidiano de sua vida, dois importantes 
aspectos lhe trarão benefícios:
•  Apresentando segurança no ato de falar e escrever, provando que  as conclusões e 
as inferências, são de fato lógicas quando são fundamentadas numa argumentação 
adequada e coerente.
• Provando, quando for o caso, que uma argumentação é  falsa, se não existe 
um encadeamento lógico das premissas apresentadas como fundamento da 
argumentação.

Aula 03 - Lógica na Metodologia da Resolução de    
   Problemas 
Compreendendo as Idéias 

Organizando o Pensamento 
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1. Depois do diálogo entre os nossos companheiros de estudo, este é 
momento em que você vai organizar a compreensão dos  conceitos 

até aqui apresentados. Então, classifi que as sentenças abaixo em V 
(verdadeiras) ou F (falsas):

a) (    ) A espécie humana se originou  na evolução de seus 
           conhecimentos em todas as ciências.
b) (    ) A ciência criou  os instrumentos necessários de acordo com 
           as necessidades  humanas.
c) (    ) Nos dias de hoje, o principal desafi o traduz-se pela 
           construção e organização do conhecimento.
d) (    ) Os princípios de Lógica nos permite provar se conclusões 
            e inferências são ou não lógicas.
e) (    ) Dizemos que a argumentação é falsa quando não existe 
            uma sucessão lógica de premissas nas argumentações.

 Praticando o Conhecimento

1. Observe o texto de Aristóteles referindo-se à forma esférica da 
Terra:

“A prova dos sentidos ainda mais confi rma isto. Se assim não fosse, como 
poderiam os eclipses da lua mostrar segmentos de forma que os vemos? De 
fato, os formatos  que a própria lua mostra cada mês são de todos os tipos 
– regulares e cheios, convexos e curvos – mas, nos eclipses, o contorno é 
sempre curvo, e, como é a interposição da Terra que faz o eclipse, a forma 
dessa linha será causada pela forma da superfície da Terra que, portanto, 
é esférica. (Aristóteles, Dos Céus).”
De acordo com o que você  aprendeu, identifi que: 

a)  As proposições constantes do texto;

___________________________________________________________

___________________________________________________________

b)  Todas as premissas utilizadas por Aristóteles;

___________________________________________________________

___________________________________________________________

c)  A  inferência de Aristóteles;

___________________________________________________________

___________________________________________________________

d)  De que se constitui a argumentação de Aristóteles.

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Discuta com seus colegas e compare as suas respostas com as questões 
levantadas sobre o texto de Aristóteles, por Bruno, Otávio e Aline. Veja a 
seguir como eles se posicionam:

Demonstrando que Aprendi

E ainda...
Bruno:  Eu vejo que a laranja é redonda, a goiaba é redonda, o círculo é 
redondo, a moeda é redonda, então é lógico que a Terra também tem que 
ser redonda.

Otávio: Se Ana é  fi lha de Paulo;
  Se Ana é irmã de Tiago;
  Se Paulo é fi lho de Pedro;
  Então é lógico que Tiago é neto de Pedro.

Aline: Se três elevado ao quadrado menos um é igual a oito. Oito é divisível 
por oito e três é um número ímpar.
Se cinco elevado ao quadrado menos um é igual a vinte e quatro, vinte e 
quatro é divisível por 8 cinco é um número ímpar.
Se sete elevado ao quadrado menos um é igual a quarenta e oito, quarenta 
e oito é divisível por oito e sete é um número ímpar.
Se eu provar que todo número impar da forma (2k – 1), onde k é um número 
natural, e (2k – 1)² tiver como resultado um número divisível por 8.
Então, é lógico que o quadrado de todo número impar subtraído de uma 
unidade, é sempre divisível por 8.
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1. Analise os três argumentos declarados por Bruno, Otávio e Aline e, 
para cada um deles, responda:

a) Quantas premissas existem em cada situação e quais delas são 
verdadeiras?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

b) Todas as inferências decorrem das verdades das premissas?

___________________________________________________________

___________________________________________________________





Caderno da aluna 
e do aluno

Aula 4

Matemática

Cara aluna, caro aluno,

A história dos números começa na idade da pedra e se estende até os dias de 
hoje. Pesquisas arqueológicas mostram que, no período compreendido entre 30.000 
e 20.000 a.C, o homem contava fazendo marcas em pedaços de ossos ou de madei-
ras. A necessidade de comunicação entre os homens levou-os a criar símbolos para 
representar quantidades. Surgiram então os conjuntos numéricos.
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Aula 04 - Conjunto dos Números Naturais e suas 
Operações

Compreendendo as Idéias

“Os números governam o mundo”

Os algarismos 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 são conhecidos como hindu-arábicos graças 
ao matemático árabe Al-Khowarizmi. Ele traduziu para o árabe os livros de 
Matemática vindos da Índia. O termo algarismo é uma homenagem a esse 

matemático. 
Os números surgiram da necessidade de contar quantidades. Que necessidade 

há de contar o que não tem? Portanto, enquanto se tratava apenas de representar 
quantidades, ninguém sentiu falta de um símbolo para o nada. O zero surgiu quando 
se procurou representar com símbolos, no papel, o que se passava no ábaco.

O Conjunto dos Números Naturais é o primeiro que aprendemos. Com seus 
elementos representamos os resultados de contagens, de ordenações, e também 
para codifi car. Os naturais podem ser divididos em classes. Por exemplo os números 
pares, os números ímpares e os números primos.

As principais operações possíveis com elementos deste Conjunto são: Adição, 
Multiplicação, Subtração, Divisão, Potenciação e Radiciação. A utilização destas operações 
pode ser feita cada uma isoladamente ou na forma de expressões numéricas.

Expressão Numérica é uma seqüência de cálculos a serem efetuados seguindo 
uma determinada ordem. Nas expressões em que aparecem multiplicações e adições 
ou subtrações, para evitar dúvidas sobre qual operação é feita primeiro, os matemáticos 
combinaram que a multiplicação sempre deve ser feita antes da adição e da subtração. 
Isto é o que se chama uma “convenção”. Se quisermos que uma adição ou subtração 
seja efetuada antes da multiplicação, temos que usar parênteses.

Organizando o Pensamento

1. Palavras Cruzadas:

1. Primeiro conjunto numérico estudado. É representado pelo símbolo .

2. Operação que tem por fi nalidade adicionar o primeiro número denominado 
multiplicando ou parcela, tantas vezes quantas são as unidades do segundo 
número, denominado multiplicador.

3. Povo responsável pela criação de nosso atual sistema de numeração.

4. Operação matemática que determina a quantidade de vezes que um 
número (divisor) está contido dentro de outro número (dividendo).

5. Operação que combina dois números (termos, somandos ou parcelas), 
em um único número, denominado soma.

6. Operação matemática que indica quanto é um valor numérico (minuendo) 
se dele for removido outro valor numérico (subtraendo).

7. Único número primo par.
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8. Número criado na montagem do sistema posicional de numeração para 
suprir a defi ciência de algo nulo.

9. Símbolos usados na representação de números inteiros ou reais em 
sistemas numerais posicionais. A palavra tem sua origem no nome do 
famoso matemático Al-Khowarizmi.

10. Operação usada em aritmética para indicar a multiplicação de uma 
dada base por ela mesma tantas vezes quanto indicar o expoente. Também 
chamada de Exponenciação.

1 A

2 L

-

K

3 H

4 O

W

5 A

6 R

7 I

8 Z

9 M

10 I

2. Coloque parênteses em cada uma das expressões numéricas 
seguintes de modo que resultem igualdades verdadeiras:

a)  5 + 3 X 4 + 2 = 23
b)  5 + 3 X 4 + 2 = 48
c)  5 + 3 X 4 + 2 = 34

3. Múltiplo de um número natural é qualquer número que pode ser 
obtido multiplicando-o por outro número natural. (Por exemplo, 0, 4, 

8, 16,… são múltiplos de quatro). Localize no quadro os números múltiplos 
de 7.

16 25 7 13 1 72 40 47 95 34 30 14
28 36 15 9 90 86 61 92 91 49 73 37
52 67 42 58 87 4 45 64 19 51 63 77
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Praticando o Conhecimento

1. Disponha em uma adição, oito algarismos 8 de forma que a soma seja 
1.000 .

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. Três homens querem atravessar um rio. O barco que eles possuem 
suporta no máximo 150 kg. Um deles pesa 50 kg, o segundo pesa 75 

kg e o terceiro pesa 120 kg. Qual será o processo para que eles atravessem 
o rio sem afundar?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

3. As fábulas de La Fontaine têm muito o que nos ensinar. Veja a seguir 
uma versão do caso dos patos.

Repousando solitário à beira de 
um lago, um pato viu a chegada 
de um bando de patos: – Bem 
vindos, meus amigos. Não é todo 
dia que reunimos neste lago a 
quantidade de uma centena de 
patos. No que um pato chegante 
responde: – Não somos 100 não, 
meu amigo. Seremos 100, nós, 
mais dois tantos de nós e mais 
você. Quantos patos há no bando 
que chegou?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Demonstrando que Aprendi

1. Pesquise e converse com seus professores e colegas sobre as 
contribuições dos povos antigos na construção dos sistemas de 

numeração. Registre aqui suas conclusões.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. É surpreendente que diversas civilizações da Antigüidade, como 
a dos egípcios, babilônios, gregos e romanos, foram capazes de 

realizações maravilhosas, não tenham chegado a um sistema tão funcional 
quanto o hindu-arábico. Esta difi culdade se deve ao fato de que nossos 
antepassados levaram muito tempo para realizar uma grande invenção. 
Que invenção foi essa?

___________________________________________________________

3. Pense e responda:

3.1. Qual o elemento do conjunto dos números naturais que é divisor de 
todos os números?

___________________________________________________________

3.2. O menor número de três algarismos é o 100 e o maior 999. Baseado 
nessa informação, escreva os quatro números possíveis de três algarismos, 
em ordem crescente, usando somente os dígitos 7, 3 e 0, sem que, num 
mesmo número, haja repetição de algarismos. (Lembre-se: dígito é o 
mesmo que algarismo)

__________________________          __________________________

__________________________          __________________________
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Matemática

Cara aluna, caro aluno,

Em determinado momento, o homem sentiu necessidade de criar um “novo tipo 
de número”, uma vez que nem sempre é possível representar resultados por meio de 
um número natural .
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Aula 05 - Conjunto dos Números Inteiros

Compreendendo as Idéias
 

Uma história de incertezas

Qual o resultado da subtração 3 – 7? Durante muito tempo, problemas deste 
tipo foram considerados sem solução. 
No entanto, situações cotidianas como as que envolvem dívidas, registros 

de temperaturas mínimas de uma cidade ou resultados fi nanceiros de uma empresa, 
mostraram a necessidade de representar números menores que zero e dar signifi cado 
a operações, como 3 – 7.

Na época do Renascimento, os matemáticos sentiram cada vez mais a necessidade 
de um novo tipo de número, que pudesse ser a solução de equações simples, do tipo  x + 7 = 3.

Os matemáticos encontraram a melhor notação para expressar esse novo tipo 
de número. A idéia sobre os sinais vem dos comerciantes daquela época. 

Eles associavam com um traço a idéia de vender, perder ou retirar do estoque 
determinada quantidade de uma mercadoria e com dois traços cruzados quando 
compravam, ganhavam ou colocavam no estoque determinada quantidade de uma 
mercadoria.

Com essa nova notação, os matemáticos poderiam, não somente indicar as 
quantidades, mas também representar o ganho ou a perda dessas quantidades, 
através de números, com sinal positivo ou negativo. Se n é um número natural -n foi 
chamado de opostou, ou simétrico de n.

Surgiu, assim, o conjunto dos números inteiros, que é a reunião do conjunto 
dos números naturais, o conjunto dos opostos dos números naturais e o zero. Este 
conjunto é denotado pela letra .

Ao observar a reta numerada notamos que a ordem a que os números inteiros 
obedecem é crescente da esquerda para a direita, razão pela qual indicamos com uma 
seta para a direita. Esta consideração é adotada por convenção, o que nos permite 
pensar que, se fosse adotada outra forma, não haveria qualquer problema.
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Organizando o Pensamento

1. Assinale com X as alternativas em que os números citados pertencem 
ao conjunto dos números inteiros:

a) (    ) Um freezer congela à temperatura de –18° Celsius.

b) (    ) Viajamos à velocidade média de 80 quilômetros por hora.

c) (    ) O diâmetro do cano mede  de polegadas.

d) (    ) Um pão de queijo custa R$ 0,80.

e) (    ) A caixa d’água tem 10.000 litros de capacidade.

f) (    ) Verifi camos um resultado de – 0,02%.

2. Leia o texto abaixo e sublinhe os números que representam 
elementos do conjunto de números inteiros:

O Brasil tem 7,5 milhões de domicílios sem banheiro. No Piauí, 42,9% dos 
domicílios não têm instalação sanitária. Em 1998, doenças relacionadas à 
falta de saneamento básico, vitimaram 10.844 pessoas. O percentual de 
municípios da região Sudeste com rede de esgoto chega próximo de 90%. 
Mas, são poucos os municípios que ainda não têm água encanada: cerca 
de apenas 5%.

Praticando o Conhecimento

1. Em uma cidade, às 9 horas da manhã, fazia 10ºC. Ao meio dia, 
passou para 20°C e às três horas da tarde, começou a esfriar, caindo 

para 5°C.  Durante a noite, esfriou muito e, às 2 horas da madrugada, os 
termômetros marcavam  –2°C.  Às 5 horas da manhã, já estavam marcando 
–6°C (C é a abreviação de Celsius e, ao lermos devemos dizer seis graus 
Celsius negativos). 

Agora represente, no termômetro, a posição da temperatura em 
cada um dos horários do dia. 
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Demonstrando que aprendi

1. Preencha os espaços vazios com as palavras a seguir: esquerda, 
maiores, menor, negativo, simétricos.

a)  Os números positivos são _______________ que os números 
negativos.

b)  Qualquer número _______________ é menor que o número zero.

c)  Numa reta numérica o (-5) fi ca à ______________ do número (-4).

d)  Aos números (+2) e (-2) chamamos números ______________, 
porque têm o mesmo valor absoluto.

e)  O número (-3) é _______________ que o número (+2).
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2. Imagine um prédio de 
apartamentos com um andar 

térreo, 13 andares acima do térreo 
e 4 andares de garagens abaixo do 
solo. Represente o prédio que você 
imaginou em uma reta marcando os 
andares dos moradores, o térreo e as 
garagens, numerando-os da seguinte 
maneira: o térreo com o zero, os 
andares acima do térreo com 1, 2, 3,… 
De que maneira você numeraria as 
garagens? Justifi que sua resposta.

3. Qual é a soma de números opostos?

___________________________________________________________

4. Dados dois números opostos, qual a distância de cada um deles?

___________________________________________________________
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É importante você perceber que devemos construir e aplicar os conceitos de 
números inteiros para explicar fenômenos de qualquer natureza.
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Aula 06 - Operação no Conjunto dos Números Inteiros

Compreendendo as Idéias

QUEM FAZ CONTAS COM RAPIDEZ É BOM EM MATEMÁTICA?
Em Matemática, o mais importante é o raciocínio!

Podemos pensar na operação de adição quando queremos juntar as coisas que 
estão separadas. A subtração de dois números é o mesmo que adicionar o primeiro 
com o oposto do segundo. Somar um número com um inteiro positivo é o mesmo que 
deslocar o número ara a direita. Se a soma é a com inteiro negativo o deslocamento 
é para a esquerda.

•       •      •       •       •       •       •       •       •      •       •       •       •
     -6     -5     -4     -3     -2     -1      0      1      2      3      4      5      6      

Veja as operações de adição (+9) + (+5) = 14 ou (+9) + (–5) = 4 e subtração  
(+9) – (+5) = 4 ou (+9) – (–5) = 14, representando os números inteiros como pontos 
de uma reta.

                                         -5                                   +5

•      •       •       •       •       •       •       •       •      •       •       •       •       •      •
  0     1      2      3       4      5       6      7      8      9     10     11    12    13    14  

A multiplicação nada mais é que uma soma com parcelas iguais e devemos considerar 
os seguintes casos:

1. Os dois números são positivos: A multiplicação resulta em um número inteiro 
positivo, por exemplo: 

4 X 3 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12

2. Um número inteiro positivo e o outro, inteiro negativo: Para calcular fazemos uma 
soma com parcelas iguais ao número negativo, por exemplo: 

4 X ( –3 ) = ( –3 ) + ( –3 ) + ( –3 ) + ( – 3) = – 12

3. Os dois são números inteiros negativos: Observe a tabela abaixo:

Multiplicação

Sabemos que, ( –4 ) X ( 0 ) = 0, ( –4 ) X ( +1 ) = – 4,  ( –4 ) X ( +2 ) = – 8 e ( –4 ) X ( +3 ) = – 12. 
Na tabela, temos:

Multiplicação
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Observando a linha dos resultados, notamos que cada resultado tem 4 unidades 
a mais que o número a sua direita. Isto signifi ca que a multiplicação de dois números 
inteiros negativos resulta em um número inteiro positivo:

Multiplicação

Podemos pensar na divisão quando queremos repartir um total em partes 
iguais. Se usarmos as propriedades da multiplicação podemos justifi car, por 
exemplo, porque (-4).(-3) = 12. Vejamos 6 = (7 - 4).(5 - 3)=35 - 21 - 20 + (-4).(-3) 
ou 6 = -6 + (-4).(-3) ou (-4).(-3) = 12.  

Organizando o Pensamento

1. Nas questões a seguir estão indicadas diferentes operações. Em 
cada uma há quatro resultados indicados. Assinale qual é o resultado 

correto de cada operação fazendo, mentalmente, o cálculo. Justifi que sua 
escolha.

1.1)  5.236 + 3.468
a)  (    ) 874;
b)  (    ) 8.704;
c)  (    ) 8.694;
d)  (    ) 8.911;
e)  (    ) 8.964.

1.2)  9.587 – 7.329
a)  (    ) 2.258;
b)  (    ) 2.262;
c)  (    ) 3.268;
d)  (    ) 3.852;
e)  (    ) 3.985.

1.3)  30.040 – 7.090
a)  (    ) 2.295;
b)  (    ) 22.950;
c)  (    ) 23.050;
d)  (    ) 27.050;

e)  (    ) 27.500.
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1.4)  5.005 ÷ 5
a)  (    ) 11;

b)  (    ) 101;

c)  (    ) 1.001;

d)  (    ) 1.010;

e)  (    ) 1.100.

1.5)  1.000.000  –  99.888
a)  (    ) 112;

b)  (    ) 9.112;

c)  (    ) 90.012;

d)  (    ) 900.112;

e)  (    ) 900.122.

1.6)   10.340 × 100
a)  (    ) 10.440;

b)  (    ) 103.400;

c) (    ) 134.000;

d)  (    ) 1.034.00;

e)  (    ) 1.040,340.

Praticando o Conhecimento

1. O saldo de gols de um time de futebol é o número de gols marcados 
menos o número de gols sofridos. Observe a tabela e calcule o saldo 

de gols de cada time:

Torneio Inter-Classes
1º Ano A 2 × 1 1º Ano B
1º Ano C 2 × 2 1º Ano D
1º Ano B 1 × 1 1º Ano C
1º Ano A 3 × 0 1º Ano D
1º Ano A 1 × 2 1º Ano C
1º Ano B 0 × 3 1º Ano D

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
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2. Em uma cidade, às 9 horas da manhã fazia 10ºC. Ao meio dia, 
passou para 20°C e às três horas da tarde, começou a esfriar caindo 

para 5°C.  Durante a noite, esfriou muito e, às 2 horas da madrugada, os 
termômetros marcavam –2°C.  Às 5 horas da manhã, já estava marcando 
–6°C. Encontre a maior diferença de temperatura ocorrida nesse período.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Demonstrando que aprendi

Conta Corrente 0055-01-05555-1
BANCO DA PRAÇA

Dia Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
Saldo em 31/01/08 406,00 C

01/02/08 Saque 200,00 D 206,00 C
06/02/08 Salário 1.095,00 C 1.301,00 C
08/02/08 Saque 600,00 D 701,00 C
15/02/08 Cheque Compensado 700,00 D 1,00 C
18/02/08 Cheque Compensado 50,00 D 49,00 D
20/02/08 Depósito 60,00 C 11,00 C
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Sobre o diálogo, responda:

1. Se no dia 20 fosse depositado apenas R$ 50,00, esse cliente ainda 
teria um saldo para ser retirado. O mínimo de dinheiro que precisa 

ser depositado dia 20, para que o saldo não seja devedor é:

a. (    ) R$ 1,00;

b. (    ) R$ 11,00;

c. (    ) R$ 49,00;

d. (    ) R$ 50,00;

e. (    ) R$ 59,00.

2. Se no dia 06/02/08 este cliente tivesse recebido de salário R$ 
1.600,00 no dia 20/02/08 seu saldo teria sido de:

a. (    ) R$ 11,00 C;

b. (    ) R$ 516,00 C;

c. (    ) R$ 1.095,00 C;

d. (    ) R$ 2.500,00 C;

e. (    ) R$ 21.500 C.
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Cara aluna, caro aluno,

Os números inteiros são abstrações que respondem concretamente às seguin-
tes questões: contar, ordenar, classifi car e outras no seio de coleções fi nitas de obje-
tos.

Na vida cotidiana, é necessário ir além dos números inteiros para enfrentar 
outras e mais  complexas questões, tais como: realizar partilhas ou fracionamentos, 
medir comprimentos, áreas, pesos, tempo, velocidade e tantas outras.
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Aula 07 - Números Racionais

Compreendendo as Idéias

Os números racionais 

Os números primitivos e mais simples são aqueles denominados inteiros 

positivos: 1,2,3, etc., usados para contar. Por exemplo: 17 camelos e 32 caixas. 

Eles são chamados números naturais e eram conhecidos há muitos milênios. 

Muito mais tarde os hindus criaram o importantíssimo número 0, denominado 

zero. Este número foi incorporado aos números naturais, signifi cando nada haver a 

contar.

No início dos tempos modernos, os algebristas italianos inventaram os números 

inteiros negativos: –1, –2, –3, etc. Estes números reunidos aos inteiros positivos e ao 

zero são denominados, simplesmente, números inteiros.

As necessidades básicas do dia-a-dia levaram à introdução de frações ou 

razões, como: 1   
2

, 2   
9

, - 3   
6

, 5   
4

, etc. Elas respondem,em casos particulares, à seguinte 

questão: 

Como expressar o resultado de qualquer partilha ou fracionamento?  

As frações representam os resultados das divisões de dois inteiros, exceto 

divisão por zero. Os próprios números inteiros podem ser colocados na forma de 

frações (por exemplo: 5 = 5   
1

= 15   
3

 e – 3 = – 3   
1

= – 6   
2

).

Todos estes números são denominados, modernamente, frações ordinárias ou 

números racionais. Eles podem também ser expressos na forma de números decimais  

como por exemplo: - 9   
25

 = -0,36  e 77   
30

 = 2,5666... .
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Organizando o Pensamento
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Praticando o Conhecimento 

1. Assinale a alternativa correta nas questões abaixo:

1.1. Dividir o número 189 por 15 e marcar o resultado nas formas de número      
decimal e de fração ordinária (a mais simples possível);

a)  14,3 e 63   
5

 ; d)  14,3 e 189   
15

;                             

b)  12,6 e 63   
5

 ; e)  12,666... e 63   
5

.

c)  12,6 e 189   
15

;
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1.2. Esta atividade é semelhante a anterior, para a divisão de 10 por 6:

a)  1,6 e 16   
10

; d)  1,666... e 10   
6

;

b)  1,6 e 5   
3

; e)   1,6 e 10  
6

.

c)  1,666... e 5   
3

;

1.3. Representar os números decimais 0,5 e 0,555... na forma de fração 
ordinária, o mais simplifi cado possível;

a)  1   
5

 e  1   
2

, respectivamente;

b)  1   
25

 e 1   
5

 , respectivamente;

c)  1   
2

  e 5   
6

, respectivamente;

d)  1   
2

  e 5   
9

, respectivamente;

e)  1   
5

 e 5  
9

, respectivamente.

2. Verifi car se o número decimal 0,999... é igual a 1.

Demonstrando que aprendi

Leia com atenção para responder as perguntas, explicando e registrando 
suas conclusões.

1. Que número racional expressa o resultado da divisão de 1 por 8, 
usando as formas de fração ordinária e de número decimal?

a)  1   
8

e 1,8; b)  1   
8

 e 0,125; c)  
1   
8  e 0,8

d)  1   
18

 e 0,125; e)  12 
5

 e 18.
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2. Esta atividade é semelhante a anterior,  para o caso da divisão de 1929 
por 90:

a)  643   
30

e 21,4333...; d)  643   
30

e 21,999...;

b)  992   
30

e 21,4333...; e)  929   
90

e 21,4333.

c)  929   
90

e 21,4999...;

3. Como são escritos os números de decimais 2,125 e 5,1666... na 
forma de fração ordinária?

a) 212   
5

e 31   
6

 respectivamente; d) 17   
8

 e 129   
25

 respectivamente;

b) 2   
125

e 31   
6

 respectivamente; e) 17 e 129   
5

 respectivamente.

c) 17   
8

 e  31   
6

  respectivamente;

4. O número 0,1010010000100001... é racional ou não?
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A Geometria tem dois grandes tesouros: um é o Teorema de Pitágoras, o outro 
é a divisão de um segmento em média e extrema razão.

No âmbito do primeiro tesouro está o número irracional 2 . No âmbito do 
segundo está o número irracional φ, denominado número de ouro.
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Aula 08 - Números Irracionais

Compreendendo as Idéias

A Geometria motivou a criação do número 
mais famoso da História Universal...

Os primeiros números irracionais criados pelo homem foram 2 , 3 ,  5 , etc., há 
mais de 2.500 anos. Esta criação é atribuída aos seguidores da escola pitagórica, 
constituída pelos alunos e admiradores de Pitágoras. Estava na Geometria a 

motivação inicial para a criação destes números irracionais.
Era conhecida a relação entre as medidas dos lados de um triângulo retângulo: 

a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Foi verifi cada 
a impossibilidade de encontrar um número racional para medir a hipotenusa, caso 
ambos os catetos medissem uma unidade. O número 2  supriu a insufi ciência dos 
números racionais.

A Geometria também motivou a criação do número mais famoso da 
História Universal. Recebeu um nome próprio, designado por uma letra grega: 
π. O número π não é racional, isto é , não é igual à divisão entre dois números 
inteiros. O mesmo acontece com os números 2π, - π, π   

3
,etc. A necessidade 

de sua criação surge no seguinte resultado que foi demonstrado pelos geômetras: 
“todas as circunferências são semelhantes”. Esta  afi rmação signifi ca: existe um 
único número que, ao ser multiplicado pelo diâmetro de qualquer circunferência, 
reproduz o seu perímetro, consequência do fato da razão entre os perímetros de 
duas circunferências quaisquer ser igual a razão entre seus respectivos diâmetros. 
Este numero é o π, maior do que 3 e menor do que 4, mais próximo de 3.

Muitos outros números irracionais foram criados pelo homem, a partir de 
motivação geométrica e/ou algébrica, sempre atendendo às necessidades da 
evolução do conhecimento humano. Dentre eles estão o número de ouro φ e o 
número neperiano e.

2

1

1

1 1
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Organizando o Pensamento
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Praticando o Conhecimento 

1. Responda corretamente às seguintes  questões :

1) Cada um dos números 5 2 , 5+ 2 ,  1- 2  é racional ou 
irracional?

a)  Somente o primeiro é racional;

b)  Somente o ultimo é racional;

c)  O segundo e o terceiro são racionais;

d  Nenhum dos números é racional;

e)  Todos os números são racionais.

2) Cada um dos números do item anterior está situado entre dois inteiros 
consecutivos. Quais são estes inteiros em cada caso?

a) 7 e 8, 6 e 7, -1 e 0 respectivamente;

b) 10 e 11, 7 e 8, -2 e -1 respectivamente;

c) 7 e 8, 6 e 7, -3 e -2 respectivamente;

d) 7 e 8 , 5 e 6 ,-1 e 0  respectivamente;

e) 10 e 11, 6 e 7, -2 e -1 respectivamente;
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2. É verdadeira a dupla desigualdade 4< 2  < 5? Justifi que sua 
resposta.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

3. O número p está situado entre dois números inteiros consecutivos. 
Quais são eles?

a)  2 e 3; d)  0 e 1;

b)  3 e 4; e)  1 e 2.

c)  4 e 5;

4. O número 2
2

 está situado entre dois números inteiros 

consecutivos. Quais são eles?

a)  0 e 1; d)  3 e 4;

b)  1 e 2 ; e)  4 e 5.

c)  2 e 3;

Demonstrando o que Aprendi

1. A resposta a cada pergunta deve ser justifi cada, Exemplifi que:

a) Se x é um número racional e y é um número irracional, o número x+y é 
racional ou irracional?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

b) Se x é um número racional, com x diferente de 0, e y é um número 
irracional, o número xy é racional ou irracional?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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c) A soma de dois números racionais é um número racional ou irracional?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

d) A soma de dois números irracionais pode ser um número racional ou 
irracional?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

e) A quantidade de números irracionais é fi nita?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________



Caderno da aluna 
e do aluno

Aula 9

Matemática

Cara aluna, caro aluno,

Medir o comprimento com partes do próprio corpo foi a forma inicial que o 
homem encontrou para fazer medições. Só que essas medições eram passiveis de 
erros enormes, o que gerava resultados diferentes e muita confusão!
Houve, portanto, a necessidade de se criar uma unidade de comprimento universal. 
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Aula 09 - Medidas

Compreendendo as Idéias

Existe uma medida exata?

Podemos medir as dimensões de uma caixa 
usando uma régua. É impossível  realizar uma 
medida perfeita. Sempre existe uma diferença 

entre o valor exato da medida e o valor obtido. Esta 
diferença é denominada de erro. 

A precisão de uma medida depende do número 
de algarismo que utilizamos para representá-la. Estes 
algarismos devem ser todos verdadeiros, exceto um 
que pode ser duvidoso. Ao afi rmamos que o resultado 
de uma medição é 3,47m, apenas o 7 é duvidoso. 
Os algarismos, diferente de zero, que representam uma medida são chamados de 
algarismos signifi cativos. O zero é considerado signifi cativo quando está  à direita ou 
entre algarismos signifi cativos.O zero à esquerda do primeiro algarismo signifi cativo 
não nulo não é considerado signifi cativo. Enfatizamos que estas considerações se 
aplicam a números decimais que representam medidas. 

Para fazer arredondamento de números representando medidas, procedemos 
do seguinte modo. Quando o primeiro algarismo a ser suprimido for menor que cinco 
fi ca inalterado o ultimo a permanecer. Quando for maior  que cinco, suprime-se este 
algarismo e ao anterior acrescenta-se uma unidade. Quando for cinco temos dois 
casos: 

a) Se ao cinco segue algum algarismo não nulo, suprime-se o cinco e acrescenta-
se  uma unidade ao que lhe antecede. ( 187,24502 fi ca arredondado para 187,25)

b) Se o cinco for o último algarismo ou se a ele   só se seguirem zeros, o 
algarismo que lhe antecede só será aumentado de uma unidade se for ímpar. (18,375 
fi ca arredondado para 18,38 enquanto que 18,385 fi ca também arredondado para 
18,38)

Operações com números que representam medidas são feitas como se fossem 
números decimais comuns.  Os arredondamentos são feitos no resultado da operação. 
Este resultado terá tantos algarismos signifi cativos quanto o fator com menor número 
destes algarismos. Se a operação for soma ou subtração o resultado terá tantas casas 
decimais quanto o fator com menor número de casas decimais.
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Organizando o Pensamento
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1. Faça uma refl exão sobre a afi rmativa: É impossível realizar uma 
medida perfeita.

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. Enumere algumas causas que contribuem para a existência de erro 
nas medidas. 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. Explique porque sendo o resultado de uma medição 5,437m,  os 
números 3,4 e 5 são verdadeiros e apenas o 7 pode ser  duvidoso.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

4. Dados as medidas A = 2,306m e B = 0,034m. Podemos afi rmar 
corretamente:

a)  A medida A possui 3 e a medida B possui 2 algarismos signifi cativos;

b)  A medida A possui 4 e a medida B possui 3 algarismos signifi cativos;

c)  A medida A possui 4 e a medida B possui 2 algarismos signifi cativos;

d)  A medida A possui 4 e a medida B possui 4 algarismos signifi cativos;

e)  As medidas A e B não possuem algarismos signifi cativos.

Praticando o Conhecimento

1. Indique na segunda coluna a medida correspondente levando em 
conta o número de algarismos signifi cativos nela incluídos.

( 1 )  2 700 m (    ) medida com 2 algarismos signifi cativos

( 2 ) 0, 001 kg (    ) medida com 1 algarismo signifi cativo

( 3 ) 0,010 kg (    )  medida com 4 algarismos signifi cativos

( 4 )  270 m  (    )  medida com 3 algarismos signifi cativos

( 5 ) 0,075000g (    )  medida com 5 algarismos signifi cativos
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2. Na segunda coluna estão os arredondamentos solicitados. Assinale 
os que considerar corretos.

a ) 18,758 ( arredondar ao décimo mais próximo) 18,8

b ) 15,449 (arredondar ao centésimo mais próximo)        15,44

c ) 18,05  (arredondar ao décimo mais próximo) 18,0

d ) 89,1750 (arredondar ao centésimo mais próximo) 89,17

Demonstrando que Aprendi

1. Ao contarmos o número de alunos de uma turma obtemos um número 
inteiro. Em geral se uma variável só assume valores isolados ela 

é chamada de variável discreta. Quando uma medida só assume valores 
discretos, ela pode ser arredondada? Exemplifi que.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. Efetue a soma das seguintes medidas e arredonde apropriadamente 
o resultado:

3,825 m + 21,5 m + 80,00 m + 19,0 m + 57,513 m.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

a) Indique com quantos algarismos signifi cativos o resultado é 
apresentado.

___________________________________________________________





Cara aluna, caro aluno,
Nesta aula focalizamos nossa atenção no entendimento lógico das frações ordinárias 
(números racionais), tomando como referência a comparação entre frações e a determinação 
da maior delas. Aproveitamos para apresentar um texto que evidencia o uso concreto deste 
conhecimento matemático.

Esperamos motivá-lo com as informações constantes do texto e com a abordagem 
matemática que está formulada nesta aula. Sucesso no seu estudo!

Matemática
Caderno da aluna 

e do aluno
Aulas 10 e 11
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Aulas  10 e 11  – O Emprego de Raciocínio Lógico no uso  
       de  Fração Ordinárias

Compreendendo as idéias 

    

A MATEMÁTICA NA CONSTITUIÇÃO

A constituição é a lei fundamental que regula a organização política de uma nação, 
onde estão defi nidos fundamentos e fi rmados os poderes do Governo e os direitos e 
deveres dos cidadãos. Costumeiramente é chamada de Carta Magna da nação.
Em algumas nações, como no Brasil, além da Constituição Nacional, partes dos 
seus territórios e dos seus povos adotam marcos jurídicos locais ou regionais, os 
quais refl etem suas realidades e especifi cidades, compondo Constituições regionais 
adequadas à Carta Magna.
No Brasil existem a Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna nacional, e 
as Constituições Estaduais, correspondentes a todas as unidades da Federação 
Brasileira.
Muitos dispositivos das Constituições recorrem a parâmetros quantitativos para 
disciplinar questões e fi rmar posições. A seguir estão transcritos alguns destes 
dispositivos incluídos na Constituição Federal do Brasil e na Constituição Estadual do 
Ceará, promulgadas em 1988 e 1989 respectivamente.

Constituição Federal do Brasil – 1988

TITULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

Capitulo I
Do Poder Legislativo

Seção VIII
Do processo Legislativo

Subseção II
Da emenda à Constituição
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

I –  de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado 
Federal;
II – do Presidente da República;
III- de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-
se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
. . .

§2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 
considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos 
membros.  
. . .
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TITULO  VIII
DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Capitulo III
Da Educação da Cultura e do Desporto

Seção I
Da Educação
Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo; da receita resultante de impostos, 
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do 
ensino.

Constituição do Estado do Ceará – 1989

TITULO  V
DOS PODERES ESTADUAIS

Capitulo I
Do Poder Legislativo

Seção II
Das Atribuições da Assembléia Legislativa
Art. 49. É da competência exclusiva da Assembléia Legislativa:
...

*VI – escolher cinco sétimos dos membros do Tribunal de Contas do Estado e dois terços do 
Tribunal de Contas dos Municípios;
...

TITULO VIII
DAS RESPONSABILIDADES CULTURAIS, SOCIAIS E ECONÔMICAS

Capitulo II
Da Educação
*Art. 216. O Estado do Ceará destinará, anualmente, no orçamento do Estado, verbas a 
serem aplicadas com a educação, em montante nunca inferior a vinte e cinco por cento da 
arrecadação.

Capitulo VII
Da Ciência e Tecnologia
*Art. 258. O Estado manterá uma fundação de amparo à pesquisa, para o fomento das 
atividades de pesquisa cientifi ca e tecnológica, atribuindo-lhe dotação mínima correspondente 
a dois por cento da receita tributária como renda de sua administração privada.
...

§2º A despesa com pessoal da Fundação de Amparo à Pesquisa não poderá exceder os cinco 
por cento do seu orçamento global.
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Organizando o Pensamento 

Observe atentamente ao diálogo entre os personagens Aline, Bruno e 
Otávio.
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Praticando o Conhecimento

Comparar duas frações ordinárias m  
n

 e p
q

, objetivando determinar qual 

é a maior delas, pode ser realizado utilizando vários conhecimentos 
matemáticos e diversos procedimentos metodológicos. A seguir estão 
formulados alguns destes procedimentos:

1) transformando as frações ordinárias em seus números decimais e, 
em seguida, comparando os números decimais obtidos;

2) transformando as frações ordinárias iniciais em frações semelhantes 
e que possuem o mesmo número no denominador para, em seguida, 
compará-las; neste caso, o maior número do numerador indica a maior 
fração;

3) transformando as frações ordinárias iniciais em frações semelhantes 
e que possuem o mesmo número no numerador para, em seguida, compará-
las; neste caso, o menor número do denominador indica a maior fração.

Em qualquer um dos procedimentos aqui apontados é necessário o domínio 
de conhecimentos sobre números inteiros e racionais para a obtenção 
do objetivo fi rmado. Devemos estar lembrados que uma fração ordinária 
representa a divisão do número localizado no numerador pelo número 
localizado no denominador.

1. Transforme as frações ordinárias 2
3  e 3

5  em números decimais e 
determine qual é o maior dos dois.

2. Transformar as frações ordinárias 2
3    e  3

5    em frações semelhantes 

e que possuam o mesmo número no denominador. Em seguida, 

compare-as determinando qual é a maior.
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3. Transformar as frações ordinárias 2
3  e 3

5   em frações semelhantes 

e que possuem o mesmo número localizado no numerador. Em 

seguida, compare-as determinando qual é a maior.

4. Nos casos dos itens 2 e 3 anteriores, construir desenhos 

representativos de cada procedimento realizado, os quais permitam 

a visualização das comparações ente as duas frações 2
3  e 3

5 .

Demonstrando que Aprendi

1. O Congresso Nacional possui 589 parlamentares, sendo  81 sena-
dores e 508 deputados federais. Segundo a Constituição Federal, 

qual o número de votos necessário para a aprovação de uma proposta de 
Emenda Constitucional, conforme a atual Constituição e a anterior?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. No Estado existem dois Tribunais de Contas, independente na 
composição e na atuação. O número de membros Conselheiros 

é o mesmo, em ambos. Segundo a Constituição Estadual do Ceará, em 
qual dos dois Tribunais a Assembléia Legislativa pode escolher um maior 
número de membros Conselheiros?

___________________________________________________________

3. Coloque em ordem crescente as seguintes frações ordinárias 3
4 ,

4
5  e 7

10 .



Caderno da aluna 
e do aluno

Aula 12

Matemática

Cara aluna, caro aluno,

Veja como a matemática está relacionada com a nossa vida e perceba a 
importância do estudo sobre RAZÃO.
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Aula 12 - Um Estudo Sobre Razão

Compreendendo as Idéias

Você quer sempre ter RAZÃO?

Vimos no diálogo acima que, quando temos duas grandezas como a quantidade de 
candidatos e de vagas ou o número de partidas e de vitórias podemos compará-las 
por meio de uma divisão.Essa comparação recebe o nome de razão.
Existem algumas razões especiais que são muito utilizadas em nosso dia-a-dia e 
que certamente você já ouviu falar. São 
elas:

• Escala: indica a razão entre o 
comprimento  considerado no desenho 
e  o correspondente comprimento real  
medidos na mesma unidade.

comprimento no desenhoEscala = comprimento real
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• Velocidade média: é a razão entre a distância percorrida pelo objeto e o tempo 
gasto para percorrer essa distância.

distância percorrida
Velocidade média =

tempo gasto para percorrê-la

• Densidade demográfi ca: é a razão entre o número de habitantes e a área da região 
ocupada por esses habitantes.

número de habitantesDensidade demográfi ca = área da região

www.vipcomm.com.br/upload/Carro.JPG
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Organizando o Pensamento

1. Responda:

a) Que outro signifi cado encontramos no nosso dia-a-dia para a palavra 
razão?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

b) Com base no texto, conceitue razão.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. Segundo o texto, muitas razões são utilizadas no cotidiano. Cite a 
importância do estudo de:

 
a)  Escala

___________________________________________________________

b)  Velocidade média

___________________________________________________________

c)  Densidade demográfi ca

___________________________________________________________

3. Assinale a alternativa correta quanto ao texto:

a) (      ) A escala é apenas utilizada na medição de mapas;

b) (      ) A razão entre a distância percorrida e os quilômetros 
quadrados é igual a velocidade média;

c) (      ) O cálculo da densidade demográfi ca auxilia no cálculo da área 
da região;

d) (      ) Razão é a comparação de duas grandezas por meio de um 
quociente;

e) (      ) Comparar grandezas não é uma característica do estudo de 
razão.
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Praticando os Conhecimentos

1. A escola onde Bruno estuda recebeu 360 inscrições para alunos 
novatos. Sabe-se que a escola está oferecendo somente 60 vagas. 

Com base nessas informações é correto afi rmar que:

a) A média de alunos novatos é proporcional ao número de vagas.;
b) O número de candidatos para cada vaga é 6;
c) A concorrência é o dobro de 30;
d) A razão entre o número de vagas e o número de candidatos é de 1 para 6;
e) A divisão entre 360 e 60 resulta no número de alunos interessados em 

estudar na escola onde Bruno  estuda.

2. Aline descobriu que 1   
100

 é a razão entre o número de alunos de 

sua classe e o número total de alunos da escola. Sabendo que há 
25 alunos na sala de Aline, determine o número que representa o total de 
alunos dessa escola.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

3. Leia as informações abaixo:

A população total do Estado de Ceará é de 8.097.276 habitantes, de 
acordo com o censo demográfi co de 2005, realizado pelo IBGE. A área é 
de 148.825,6km²,a densidade demográfi ca é de 54,40 habitantes por km².
Agora ,vamos interpretar as informações:

a) Que operação matemática é utilizada no cálculo da densidade 
demográfi ca? 

___________________________________________________________

b) Descreva como se chega ao resultado da densidade demográfi ca.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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4. É possível ver na planta 
da casa de Bruno, que o 

quarto de seus pais tem 8,0 cm  de 
comprimento  por 3 cm de largura. 
Sabe-se que a escala utilizada é 
de 1:100.  Qual o comprimento e a 
largura em metros desse quarto?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

5. Um carro percorreu a distância de 600 km em 8 horas. Qual foi 
a velocidade média do carro nesse percurso? Marque a opção 

correta.

a) 60 km/h;      b) 65 km/h;      c) 70 km/h;      d) 75 km/h;      e) 80 km/h.

Demonstrando que Aprendi

1. Observe a fi gura abaixo. Qual é o número fracionário que representa 
a razão entre a área total e a área da região colorida deste 

retângulo?
   

___________________________________________________________



Caderno da aluna 
e do aluno

Aulas 13 e 14

Matemática

Cara aluna, caro aluno,

Estamos começando esta aula, homenageando um matemático conhecido 
apenas pela sua obra. De sua vida, diz-se apenas que viveu por volta de 300 a.C., 
em Alexandria, uma metrópole bastante desenvolvida situada a oeste do rio Nilo.  
Bem, é muito pouco  para Euclides!  A sua obra mais famosa, Os Elementos, teve 
a sua 1ª edição impressa em Veneza, cidade italiana, no ano de 1482. No livro VII 
dessa publicação, o autor expõe o que chamou de teoria das proporções numéricas 
ou pitagóricas. 
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Aulas 13 e 14 - Proporcionalidade

Você vai concordar que nossa homenagem, embora tardia é, necessariamente, 
justifi cada! Convidamos você agora para algumas refl exões.

a) Pense em palavras ou situações que estão relacionadas com o 
termoProporcionalidade ou Proporção.

b) Na sua imaginação, Proporcionalidade tem alguma relação com 
regra de três ou cálculo de Porcentagem?

Compreendendo as Idéias

O Sol nosso de cada dia!

O que é o Sol para você? Você já teve a oportunidade de vê-lo nascer, 
exuberantemente luminoso, como se nos sugerisse: estou aqui! Neste dia, tu 
te orientarás  pela minha luz e minha beleza será a tua inspiração. Certamente 

que sim!! Bem, o que é mesmo o SOL? Para início de conversa, somente em nossa 
galáxia, ele compõe um grupo de duzentos bilhões de outras estrelas! Também, 
existem bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas como o Sol. Uma das 
diferenças entre a Lua, a Terra, os outros planetas e o Sol, é que  ele tem luz própria 
e os outros não. Não  esqueça que, estrelas são astros que além de ter luz própria, 
geram e irradiam a energia que produzem em seu interior. Imagine a produção de 
energia, no tempo de 1 segundo, em  uma das mais potentes usinas hidrelétricas da 
Terra. Então, nesse mesmo tempo, a energia que o Sol libera é proporcionalmente 
igual a  2,5 bilhões de vezes mais que a da nossa usininha! Para gerar energia e luz, 
a composição da massa do nosso belo astro se constitui de 71% hidrogênio, 27% de 
hélio e 2% de metais diversos. Se comparado à Terra, o Sol é um corpo gasoso. Isto 
porque não é possível defi nir se a sua superfície é sólida ou líquida.
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Organizando o Pensamento

1. Discuta com seus colegas o signifi cado das afi rmações que ocorreram 
durante o diálogo:

a) Aline:   ...A produção de energia é proporcional à queima de   
hidrogênio..

b) Otávio: ...A quantidade de energia que se dispersa pelo Universo é 
proporcional à produção individual de cada estrela...

2. Você gostou da mensagem do texto? Então, transforme o conteúdo 
em conhecimento.

a)  Sublinhe as palavras que são desconhecidas para você.

b)  Discuta com seus colegas e com seu professor o signifi cado de todas 
elas.
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3. De acordo com o texto, marque as afi rmações corretas:

a) (    ) O Sol é um dos planetas do Universo que tem luz própria;

b) (    ) O Sol é uma das estrelas do Universo que tem luz própria;

c) (    ) A nossa galáxia, a Via Láctea, é a única do Universo com   
           estrelas que têm luz própria;

d) (    ) A Terra e os outros planetas da Via Láctea, não irradiam a 
           luz e energia que eles próprios produzem;

e) (    ) As estrelas são astros que têm luz própria e elas existem   
      nas incontáveis galáxias do Universo.

4. Se, a energia que o Sol libera em 1 segundo é proporcionalmente 
equivalente a 2,5 bilhões de vezes do que produz a mais potente 

hidroelétrica da Terra, assinale, dentre  as afi rmações a seguir, aquela(s ) 
que você julgar incorreta(s):

a) (    ) Em 2 segundos o Sol produz 5 milhões de vezes ao 
     equivalente a produção da mais potente hidroelétrica da Terra;

b) (    ) A produção de energia em 1 segundo de todas as    
     hidroelétricas da Terra, é muito maior que a do Sol;

c) (    ) A produção de energia em 1 segundo de todas as    
     hidroelétricas da Terra,  é muito menor que a do Sol;

d) (    ) Em 10 segundos o Sol produz 10 milhões de vezes ao 
     equivalente da produção da mais potente hidroelétrica da Terra;

e) (    ) Em 10 segundos o Sol produz 25 milhões de vezes ao 
     equivalente da produção da mais potente hidroelétrica da Terra.

Praticando o Conhecimento

1. Aline, Bruno e Otávio, pesquisavam num supermercado situações 
de ofertas de produtos que envolvessem proporcionalidade entre 

grandezas. Veja as propagandas que encontraram:

SORVETES SOLSTÍCIO
VENÇA O CALOR E RECUPERE     

ENERGIA!

Pague por um pote de sorvete de 
250 gramas apenas R$ 3,75!!!

SORVETES BOMSOL
RECUPERE ENERGIAS PERDIDAS 

E NÃO SE DESIDRATE!

Pague  por um pote de sorvete de 
500 gramas somente R$ 7,20!!!
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Observe que, em qualquer compra, devemos analisar diversos fatores antes 
da aquisição. Neste caso, considere somente a relação entre as grandezas            
volume e preço dos potes de sorvetes, em cada oferta, para executar as       
tarefas propostas a seguir.

a) Descubra qual é o preço de um grama de sorvete em cada pote. 

b) Se o preço de 250 gramas corresponde a R$3,75, multiplique por 2  
a quantidade de gramas e também o preço do pote de sorvete.

c) Compare agora as variações das grandezas e preço nas duas ofertas.

d) Aline afi rma que a melhor forma de comprar dez potes de sorvete e  
gastar menos, será escolhendo 3 da marca Solstício e 7 da Bomsol. 
Você concorda? Discuta com seus colegas a opção de Aline.

e) A afi rmação de Bruno no mesmo sentido da afi rmação de Aline, é a  
de que, a compra ideal será a escolha de cinco potes de sorvete de  
cada marca. Você concorda?

f) E agora,  como você compraria 10 potes de sorvete? Somente 
de  uma marca? Envolveria a marca  SOLSTÍCIO e a  concorrente 
BOMSOL? 

g) Discuta suas respostas com seus colegas e seu professor.

Demonstrando que Aprendi

Consulte a anotação dos seus raciocínios desenvolvidos nos itens “a”, “b” 
e “c”, do Praticando o Conhecimento. Use-os para resolver as situações-
problema propostas a seguir:

1. Se você comprar 10 potes de sorvete da oferta 1, quantos gramas 
você obterá?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. Comprando  9 potes de sorvete da oferta 2, quanto você pagará? 
Quantos gramas de sorvete você vai adquirir?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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3. Comparando a aquisição de: a)  12 potes de sorvete da oferta 1; b)  6 
potes de sorvete da oferta 2. Qual das situações de compras é mais 

vantajosa? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4. De um modo geral, para a compra de qualquer quantidade, é 
possível dizer qual das marcas, SOLSTÍCIO  ou BOMSOL, é mais 

aconselhável comprar? Justifi que a sua resposta. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________



Caderno da aluna 
e do aluno

Aulas 15 e 16

Matemática

Cara aluna, caro aluno,

A aula anterior teve a intenção de ajudá-lo na construção do conceito de 
proporcionalidade.  Vamos prosseguir, tratando da proporcionalidade entre grandezas 
para que você possa compreender  e resolver as situações-problema que envolvem 
este assunto. 

Arquimedes
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Aulas 15 e 16 - Proporcionalidade e Regra de Três

Para iniciar, e apenas como motivação para a leitura do texto, sugerimos:

a)  Pense em pelo menos três grandezas que você conhece;

b)  De acordo com o seu pensamento anterior, o que  signifi ca para você a 
expressão  grandezas proporcionais?

Compreendendo as Idéias

Uma Questão de Proporção

Os Historiadores da Matemática registram que foi o matemático Arquimedes 
quem primeiro tentou calcular, cientifi camente, o valor do número pi. Atual-
mente, sabemos que este número é igual a divisão  da medida do comprimen-

to de qualquer circunferência pela medida do seu diâmetro. É um número irracional e 
seu valor é igual a aproximadamente 3,1415. Este número foi simbolizado pela letra 
grega π. Ao andarmos de bicicleta, ou em qualquer outro  meio de transporte sobre 
roda, percebemos quando estamos indo mais devagar e/ou mais depressa.  A velo-
cidade de um objeto que se movimenta é variável. Dizemos que velocidade é uma 
grandeza, assim como  tudo  que pode sofrer variação, como o peso dos corpos, o 
tempo, etc. Esta aula, tem o objetivo de desenvolver  o raciocínio proporcional. Para 
tanto, estudaremos as leis de dependência entre duas ou mais grandezas. Primeiro, 
quando a variação de uma grandeza implicar  na variação da outra mas, no mesmo 
sentido, e na mesma proporção, chamando-as de grandezas diretamente propor-
cionais. Segundo,  quando a variação de uma grandeza implicar na variação da outra 
mas, em sentido contrário e na mesma proporção, que defi nimos como inversamente 
proporcionais.  Nos dois casos, e na resolução de problemas, utilizaremos uma técni-
ca chamada de Regra de Três introduzidos pelos árabes na idade média.

Organizando o Pensamento

1. Assinale todas as afi rmações a seguir que, pela leitura do texto, 
defi nem grandeza.

a) (    ) O que está às vezes parado e às vezes em movimento;

b) (    ) As fi guras planas e os números em geral;

c) (    ) Tudo aquilo que pode ser medido;

d) (    ) Somente aquilo que pode ser pesado;

e) (    ) Tudo aquilo que está sujeito a variações e que, assim, pode  
  ser medido.

2. A distância de uma cidade A para outra cidade B é 200 km. Dois 
automóveis saem, ao mesmo tempo, da cidade A com destino à 

cidade B. O primeiro automóvel chegou à cidade B depois de 4 horas tendo 
desenvolvido, durante todo o percurso, uma velocidade constante de 50 
km/h. O segundo automóvel,  chegou à cidade B depois de determinado 
tempo,  com velocidade constante de 100km/h, durante todo o percurso.  
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3. Marque as afi rmações a seguir relacionadas  que você considera 
erradas.

a) (    ) O primeiro automóvel chegou antes do outro porque seguiu por 
um atalho na estrada;

b) (    ) As grandezas que estão variando são a distância entre as duas 
cidades e tempo de percurso, por isso os dois automóveis chegarão 
no mesmo momento;

c) (    ) As grandezas que estão variando são velocidade dos automóveis 
e espaço percorrido entre as duas cidades, por este motivo o carro 
que desenvolveu a velocidade de 50km/h  chegará 10 horas depois 
que o outro;

d) (    ) Como a distância a ser percorrida é a mesma para os dois carros,  
o que desenvolve a velocidade maior chegará um pouquinho na frente 
do outro, nem que o outro venha por um atalho;

e) (    )  A distância a ser percorrida é de 200 km. As condições dopercurso 
são também as mesmas para os dois motoristas. Como a velocidade 
de um dos carros é o dobro da velocidade constante de 100 km/h, 
chegará na cidade B em 2 horas.

Praticando o Conhecimento

1. Numa caixa d’água de 3 metros de altura existe uma régua fi xada 
na vertical.  A caixa está vazia.  Uma torneira é aberta e, a  cada 

10 minutos, anota-se a medida da altura do nível da água mostrada  pela 
régua. Observe  o quadro a seguir com as três primeiras anotações.

TEMPO (MINUTOS)   ALTURA (CENTÍMETROS)

10 30
20 60
30 90
X A

Y B

Discuta com seus colegas e responda as questões a seguir relacionadas.

a) Justifi que por que tempo e altura podem ser defi nidos  como 
grandezas.

b) Observe que,  no texto, foram citadas duas leis que regulam a dependência 
entre duas grandezas. De acordo com as anotações já existentes no 
quadro, identifi que qual das duas leis é modelo para a ação de encher 
a caixa.
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c) De  acordo com a sua resposta ao  item anterior, preencha os espaços 
vazios do quadro, calculando valores para X, Y, A e B.

d)  Verifi que que X e Y referem-se à grandeza tempo e, A e B, representam 

a grandeza altura. Compare as razões X   
A

 e Y  
B

 e verifi que se elas são 
iguais. 

e)  No item anterior, você verifi cou que X  
A

= Y  
B’

 e, tal acontece, porque 

na situação-problema, as grandezas tempo e altura são diretamente 

proporcionais. Observe que tomando-se a proporção X   
Y

= A   
B

 , ainda 

assim, a lei de proporcionalidade direta se manteria, e valeria 

também escrever que:  X = Y × A   
B

  ou  Y = X × B  
A

.

f)  Utilize os resultados do item e, anterior,  e descubra como calcular o 
nível da água na caixa  após 90 minutos com a torneira aberta. Você 
está começando a resolver problemas utilizando o método que já era 
conhecido por gregos e romanos: a regra de três.

2. A professora de Aline dispõe de 36 livros que pretende distribuir entre 
seus alunos. Ela adotará o seguinte critério: o total de livros será 

dividido igualmente pelo número de alunos  que obtiverem, oito ou acima 
de oito, como média do bimestre.  Desse modo, se apenas 1 aluno atingir a 
média, ele receberá os 36 livros. Se forem 2 alunos, cada um receberá 18 
livros e, se forem 3 cada um receberá 12 livros e, assim,  sucessivamente. 
Veja o quadro e realize as tarefas propostas nos itens a seguir:

Nº de Alunos com média 8 ou acima de 8 Quantidade de Livros distribuídos por aluno

1 36
2 18
3 12
X A

a) Quais das leis de dependência entre grandezas referidas no texto é 
modelo para a distribuição de livros da professora de Aline?

b) Complete o quadro preenchendo os valores de X e A de acordo com a 
decisão tomada para responder o item a.

c) Observe que as razões 1   
2

, que se refere à grandeza alunos, e, 36   
18

  relativa 

a livros, não são iguais. No entanto, quando invertemos a razão 36   
18

 obtere-

mos a razão  inversa18 
36

 . Dessa forma, poderemos então escrever que  1  
2

 

= 18   
36

. Observe que na proporção  1  
2

 = 18   
36

, vale o produto: 1 × 36 = 2 × 18. 

Isto acontece porque, as grandezas envolvidas no problema, são inversa-
mente proporcionais. Diante do exposto, calcule o valor de A para X = 4.
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d) Após a avaliação fi nal,  a  professora concluiu que somente poderia ofe-
recer seis livros para cada aluno. Quantos alunos tiveram média 8 ou 
acima de 8?

e) Como seria a distribuição se a professora concluísse que somente pode-
ria oferecer  4 livros para cada aluno?Justifi que a sua resposta. 

Demonstrando que Aprendi

1. Vamos retornar à questão da caixa d’água do Praticando o 
Conhecimento. Veja o quadro preenchido.

TEMPO  (MINUTOS) ALTURA  (Centímetros)
10 30
20 60
30 90
40 120
50 150
X Y

Vamos utilizar o que você aprendeu sobre razões. Observe que:

1. Já sabemos da 1ª Questão que as grandezas são tempo e altura. 
Podemos então relacioná-las formando as razões: 10  

30
, 20 

60
, 30  

90
, 40   

120
 e 

50   
150

. 

Observe que cada uma dessas razões, depois de serem simplifi cadas, 
todas são iguais a 1  

3
.  Este valor, 1  

3
 é chamado de constante de 

proporcionalidade, sendo representado pela letra  k.

2.  Assim, escrevemos que:
10  
30

 = 20  
60

 = 30  
90

 = 40   
120

 = 50   
150

 = 1  
3

 = K

3. Como X e  Y representam valores quaisquer, respectivamente, para 
as grandezas tempo e altura, em conseqüência do item 1, também 
podemos escrever que X  

Y
 = 1  

3
 = K  . Assim, de uma maneira geral, 

escrevemos que X  
Y

 = K, daí,  X =KY, para o cálculo de X, ou  Y = KX, 

para o cálculo de Y.
4. Veja o item e da 1ª Questão. Como  K = 1  

3
 , e desejamos calcular 

a  grandeza  A, altura da caixa d’água quando, a grandeza X, tempo,  
for de 90 minutos.  Basta então usar a regra de três para grandezas 
diretamente proporcionais:
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a) Como X  
A

 = K, então A = X  
K

,  onde  K = 1  
3

 e,  X = 90 minutos;

b) Substituindo os valores conhecidos poderemos calcular o valor de A:

� A = 90  
1
3

 = 90 × 3  
1

 = 90 × 3 = 270;

 
● Como a grandeza altura é dada em centímetros, a resposta solicitada 
no problema é  A = 270 centímetros. Ou seja, após decorridos 90 
minutos a régua da caixa d’água estará marcando 270 centímetros. 

2. De acordo com o que foi discutido anteriormente, solucione a 
situação-problema a seguir.

Aline comprou 350 centímetros de um tecido que lhe custou R$ 297,50. Se 
ela dispusesse de R$ 442,00, quantos metros do mesmo tecido poderia 
comprar?
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________



Caderno da aluna 
e do aluno

Aulas 17 e 18

Matemática

Cara aluna, caro aluno, 

As nossas aulas a cada dia tornam-se mais interessantes! Ainda envolvidos com 
o desenvolvimento do seu raciocínio proporcional, trataremos de um assunto que já é 
comum na sua vida diária. Tratam-se das relações percentuais ou porcentuais. Em 
qualquer loja, supermercado, jornais e revistas você encontra objetos, mercadorias, 
etc., onde a interpretação das vantagens de produtos em ofertas, ou, dos dados de 
um artigo ou fato relatado nos meios de comunicação,  dependem da compreensão 
do signifi cado do cálculo percentual ou de porcentagens. 
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Aulas 17 e 18 - Porcentagem e Proporcionalidade

Para iniciar, vamos fazer um aquecimento para a leitura do texto.
a)  Procure lembrar de uma situação real onde você necessitou compreender 

o que é  porcentagem.
b) Na situação imaginada, foi necessária a ajuda de alguém para você 

compreender o signifi cado da situação? 

Compreendendo as Idéias

As Medidas do Sol e da Terra

Vamos conhecer um pouco mais sobre o SOL. Para começar, 
o seu diâmetro mede 1.390.000 km e a  sua quantidade 
de massa é de 334,672 vezes a massa da Terra. Na Aula 

13 e 14, vimos que a atmosfera do Sol  se constitui de 71% 
de hidrogênio, 27% de hélio e 2% de metais diversos. Assim, 
98% da massa do Sol é formada por gases e apenas 2%, o seu 
núcleo, encontra-se em estado sólido. A idade do Sol já acumula 
4,8 bilhões de anos. A Terra é o 3º planeta contado a partir do 
Sol, distante dele 149.600.000 km e,  seu diâmetro, mede 12.756 km, apenas poucas 
centenas de quilômetros a mais que a do  vizinho  Vênus. No sistema solar, é o 
único planeta onde foi possível o desenvolvimento da vida. A Terra possui um campo 
magnético gerado a partir do seu núcleo, constituído de uma liga metálica níquel-
ferro derretida (fundida). A atmosfera terrestre se compõe de 78% de Nitrogênio, 21% 
de Oxigênio e 1% de outros elementos. A composição química da atmosfera terrestre 
é a proteção natural contra os aerólitos que, geralmente, entram em combustão antes 
de chegar à superfície.

Organizando o Pensamento

1. Com relação à massa do Sol, de acordo com as informações do 
texto, assinale as afi rmações que, para você, estão erradas;

a) (    ) O hidrogênio (ou azoto) é o maior componente da massa do   
 Sol, apesar de ser um elemento químico gasoso;

b) (    ) Se a massa da Terra fosse igual a 2 kg, então a massa do   
 Sol seria igual a 669,344 kg;

c) (    ) Os metais diversos que existem no núcleo do Sol são os   
 únicos responsáveis por sua quantidade de massa;

d) (    ) Embora 98% da massa do Sol seja constituída de gases,   
 mesmo assim, a parte metálica, como é sólida, pesa mais;

e) (    ) Os metais, embora sólidos, somente representam 2% da   
     massa do Sol. Portanto, quando determinamos a medida do total  

              de  sua massa, ela será constituída de 98% da massa dos gases 
              componentes.
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2. Observe o diálogo entre Bruno, Otávio e Aline.

 

         
       

 

3. Discuta com seus colegas e, depois, escreva com suas palavras o 
signifi cado de: 

a) Raciocínio Proporcional: _________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

b) Relação de Proporcionalidade: ___________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

c) Sobre as afi rmações de Aline: 

O diâmetro da Terra será a grandeza motivo de comparação, ou seja 
100%:__________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

→
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A grandeza distância Fortaleza-Interior será o objeto de comparação: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Praticando o Conhecimento

Observe as três situações a seguir descritas:

1. De um grupo de 100 pessoas, 35 delas opinaram que o candidato 
A será o vencedor nas eleições para prefeito da cidade.

2. Numa pesquisa realizada na escola sobre a opção entre jogo de 
futebol e voleibol, de 100 alunos consultados, 60 deram preferência 
ao futebol.

3. Ouvindo um público diversifi cado de 100 pessoas, sobre as 
informações dos Jornais da Globo e da Record, 65 pessoas, preferem 
o Jornal da Globo.
Observe que, no primeiro caso, existem 35 pessoas, em cada grupo 
de 100 pessoas, que fazem a opção pelo candidato A. Esta situação 
é descrita matematicamente pela razão 35   

100
 ou, de forma decimal, 

0,35. Estas frações com denominador 100, podem ser escritas na forma 
porcentual, da seguinte maneira: 35   

100
 é equivalente a 35%, onde 

o símbolo %  signifi ca porcento (por cem ou em cada cem). Isto 
signifi ca dizer que, neste caso da eleição, de um total de 100 eleitores, 
35 votarão no candidato A. Considerando estas observações, resolva 
agora as questões a seguir.

1. Escreva na forma de fração decimal, número decimal e porcentagem 
as situações descritas nos casos 2 e 3.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. No primeiro caso, se a população da cidade fosse de 230.000 
habitantes, quantas pessoas votariam no candidato A?

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Demonstrando que Aprendi

1. Na situação 2, relatada anteriormente, verifi cou-se que de cada 
100 pessoas consultadas 60 preferem futebol. Se o número de 

pessoas que preferem futebol fosse de 5.250, quantas pessoas teriam sido 
consultadas?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. Numa loja especializada em vendas de eletrodomésticos, um televisor 
é ofertado de duas maneiras:

 •  À vista:  R$ 400,00;
 •  À prazo: duas parcelas de R$250,00 cada uma.

a) Quanto você pagará pelo televisor se comprar a prazo?
___________________________________________________________

___________________________________________________________

b) Em relação ao preço à vista, de  quanto será a diferença?
___________________________________________________________

___________________________________________________________

c) Qual é a porcentagem da diferença entre os preços a vista e a prazo, 
calculada sobre o preço à vista, quando a compra é efetuada a prazo?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

3. Bruno comprou  uma camisa por R$ 40,00 a vista. Otávio comprou 
também uma camisa, mas a prazo e com juros de 5%. O preço da 

camisa a vista é de R$ 80,00.

a) De quanto foi o aumento de preço que Otávio pagará na compra a prazo 
de sua camisa?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

b) Se a compra da camisa de Bruno fosse realizada a prazo e com juros 
de 10%, ele pagaria mais,  ou, menos juros que Otávio? Justifi que sua 
resposta.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________





Caderno da aluna 
e do aluno

Aulas 19 e 20

Matemática

Cara aluna, caro aluno,

Precisamos saber ler, compreender e interpretar o mundo em que vivemos!
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Aulas 19 e 20 - Metodologia de Resolução de Problemas de  
             Proporcionalidades

Compreendendo as Idéias

Resolvendo Problemas

O homem conseguiu construir um modo de comportamento inteligente com 
o objetivo de RESOLVER PROBLEMAS. Ao longo dos milênios, a cultura, 
a sociedade, evoluiu bastante. Atualmente, estamos conscientes de que é 

necessário partilhar o conhecimento para saber RESOLVER PROBLEMAS,  e, a  sala 
de aula, é o lugar da escola mais apropriado  para aprender como fazê-lo. Enfrentamos, 
diariamente, diversas e inesperadas situações, no entanto, algumas se transformam 
em problemas e outras não. Tal fato ocorre porque, existem situações emocionais, 
fi nanceiras e de conhecimento,  que, quando acontecem, são desconhecidas e não é 
possível lhes dar um encaminhamento  imediato. É necessário refl etir para buscar uma 
solução que não ocorre de modo intuitivo,  repentinamente. Nestas circunstâncias, 
você está diante de um problema. Tal é o caso dos Problemas de Matemática. 
No entanto, podemos organizar um método onde possamos aplicá-lo na busca de 
solução para problemas de um modo geral, principalmente os de Matemática. A nossa 
Metodologia de Resolução de Problemas terá quatro etapas: a) Compreendendo 
e Interpretando; b) Elaborando um Plano de Solução; c) Executando o Plano de 
Solução; d) Verifi cando e Confi rmando a Resposta. Não se preocupe! Com o passar 
do tempo, você incorporará as quatro etapas como  procedimento natural na resolução 
de problemas.   

Organizando o Pensamento

1. Marque as afi rmações que, de acordo com o texto, na sua 
interpretação, são verdadeiras.

a) (    )  Todas as espécies da natureza têm comportamento inteligente e, 
portanto, são capazes de resolver problemas;

b) (    ) A espécie humana construiu um modo de comportamento inteligente 
e, por este motivo é capaz de resolver problemas;

c) (    ) Qualquer situação é um tipo de problema, até mesmo aquelas que 
têm solução imediata e sequer precisamos refl etir sobre ela;

d) (    ) Para resolvermos um problema qualquer, precisamos compreendê-
lo e interpretá-lo, planejar e executar um plano de solução e, ao fi nal 
verifi car e confi rmar  se a resposta está correta;

e) (    ) Para solucionar qualquer tipo de problema o que importa é a solução.  
É perda de tempo procurar compreendê-lo, interpretá-lo, e outras 
coisas mais.
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2. Vamos relembrar a questão da última aula sobre Lógica a que trata 
da criação de porcos e galinhas no quintal da casa de Aline.

Ao visitar Aline em sua casa, Bruno recebeu dela a questão a seguir para 
que  a resolvesse sem fazer cálculos escritos: 

Bruno, eu crio porcos e galinhas no quintal da minha casa num 
total de cinco animais.  Contando os pés de todos eles verifi co que 
somam dezesseis. Quantos porcos e quantas galinhas existem em 
meu quintal? Quantos por cento sobre o total de bichos, representa a 
criação de galinhas? E a de porcos?

3. Observe agora o diálogo mantido entre Otávio, Bruno e Aline.
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4. Após analisar os posicionamentos de Otávio, Bruno e Aline, solucione 
as questões a seguir.

a)  Resolva o problema integralmente utilizando a Metodologia de   
Resolução de Problemas, conforme sugerem Bruno, Otávio e Aline.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

b)  Discuta com seus colegas a sua forma de raciocinar para resolver   o
     problema.

c) Após discutir com seus colegas dê a sua interpretação para a   
afi rmação a seguir:

Quando fi nalizamos a resolução de um problema, é necessário 
comparar a resposta fi nal encontrada, para comprovar a sua 
exatidão de acordo com os dados do problema.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Praticando o Conhecimento

Para a continuidade de nossa aula você vai utilizar os conhecimentos 
desenvolvidos na Aula 15 e 16, Questão. Além disso, até você adquirir 
segurança, utilizaremos a seqüência lógica dos quatro procedimentos da 
Metodologia de Resolução de Problemas. Lembramos que: 

a) Uma regra de três simples e direta é uma maneira que dispomos 
de relacionar grandezas diretamente proporcionais. Isto signifi ca 
que as grandezas variam diretamente e na mesma proporção. Por 
exemplo, se A e B, e também C e D,   forem  grandezas, duas a duas, 
diretamente proporcionais, então:

• Se  AB = k e também CD = k, então vale a proporção AB = CD;  
daí,  resulta que, A x B  =  C x D.  Com este resultado, calculamos o 
valor de qualquer uma das quatro grandezas A, B, C ou D, sabendo 
apenas o valor das outras três. É o que chamamos de Regra de 
Três Simples e Direta.

b) Uma regra de três simples e inversa é uma maneira que dispomos 
de relacionar grandezas inversamente proporcionais para obter uma 
proporção. Por exemplo, se A e B, e também C e D, forem  grandezas, 
duas a duas, inversamente proporcionais, então:

• Se A x B = k e C x D = k daí,  resulta que, A x B  =  C x D, que 
origina a proporção AC  = DB. Com este resultado, calculamos o 
valor de qualquer uma das quatro grandezas A, B, C ou D, sabendo 
apenas o valor das outras três. É o que chamamos de Regra de 
Três Simples e Inversa.

1. Barichello percorreu um determinado trecho do  GP do Brasil de 
Fórmula 1, em 40 segundos mantendo uma velocidade média de 

360 km/h. Em quanto tempo ele percorreria o mesmo trecho do autódromo 
se aumentasse a sua velocidade média para 400 km/h?

Empregando as etapas da Metodologia de Resolução de Problemas.

1º Procedimento: Compreendendo e Interpretando o Problema 

Vamos elaborar uma pequena tabela para visualizar e compreender melhor 
a situação.

Velocidade  (em Km/h) Tempo  (em segundos)

360 40

400 A
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Refl etindo sobre os dados da tabela, podemos inferir que:

•  Se Barichello aumentar a sua velocidade média de 360 km/h para 400 
km/h, o tempo para percorrer o mesmo trecho do autódromo diminuirá, e, 
na mesma proporção.

•   As grandezas velocidade e tempo são inversamente proporcionais.

2º Procedimento; Elaboração de um Plano de Solução

É necessário refl etir sobre experiências anteriores que envolvam 
Proporcionalidade Inversa. Algumas questões podem ser colocadas:

•    Já existe algum problema semelhante anteriormente discutido e resolvido? 
Sim, basta consultar a Aula 12.

• Como as grandezas velocidade e tempo são inversamente 
proporcionais, então podemos formar a proporção: 360   

400
 = A  

40
;  isto 

porque, 360 x 40 = K e 400 x A = k.

3º Procedimento: Executando o Plano de Solução

•  Note que 360 x 40 = k e 400 x A = k. Então você pode escrever as duas 
igualdades em uma só; ou seja:  360 x 40 = 400 x A. Bem, agora é a sua 
vez de trabalhar calculando valor de A.

4º Procedimento: Análise e Verifi cação da Resposta

Diante da resposta que você encontrou, após efetuar os cálculos do 3º 
Procedimento, é necessário verifi car se a sua resposta está realmente 
correta. Note que, não é qualquer resposta que resolve o Problema! Ela 
deve ser única e correta! Para tanto, verifi que:

1.  Se em todos os cálculos efetuados no 3º Procedimento, não 
existem erros de qualquer natureza; cuidado com as aproximações e 
conversão de unidades.

2.  Se a resposta encontrada mantém o coefi ciente de 
proporcionalidade k. Note que, 360 x 40 = k e 400 x A = k.

2. Para realizar determinado percurso, um carro da marca Santana/2000 
à gasolina, gasta 32 litros de combustível. O consumo médio do 

Santana é de 9 km por litro de gasolina. Quantos litros de combustível 
consumirá um Vectra/2008 para fazer o mesmo percurso, se o seu consumo 
médio é de 12 km por litro? 
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Sugestões: a) Defi na a lei que estabelece a variação proporcional entre 
as grandezas envolvidas no problema; b) Proceda como na 1ª Questão, 
executando cada um dos procedimentos recomendados na Metodologia 
de Resolução de Problemas.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Demonstrando que Aprendi

Utilizando a Metodologia de Resolução de Problemas resolva as questões 
a seguir. 

1. Um terreno tem 150 metros de lado e, a sua forma, é exatamente 
a de um quadrado. Aline, fazendo caminhada pela manhã e, em 

passadas normais, gasta 40 minutos para dar uma volta completa ao redor 
do terreno, beirando o muro que o cerca. Quantos minutos gastará Aline 
para dar 3 voltas em torno do terreno, andando da mesma forma que a 
anterior?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. Otávio tinha um carro Fiat/2002 e gastava 4 horas para fazer o 
percurso Fortaleza-Sobral com velocidade media de 60 km/h. Otávio 

trocou o seu Fiat/2002 por um Escort/2005 e agora pode desenvolver uma 
velocidade média de 90 km/h. Quanto tempo de viagem Otávio gastará para 
fazer o percurso Fortaleza-Sobral-Fortaleza, dirigindo o seu Escort/2005 
com velocidade média de 80 km/h? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Cara aluna, caro aluno,

As medidas fazem parte do nosso dia-a-dia, sendo conhecimento útil nas mais 
variadas profi ssões. 

Balanças, fi tas métricas e litros são instrumentos básicos de medida, assim como 
tensiômetros, hidrômetros, velocímetros, voltímetros e tantos outros equipamentos 
mecânicos e eletro - eletrônicos são instrumentos de medida presentes em todo 
momento na vida contemporânea.
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Aula 21 - Medidas Gerais

Compreendendo as Idéias 

Medir é um ato inteligente...

E m Matemática e nas áreas do conhecimento humano que usam números e 
métodos quantitativos, a palavra “medida” é utilizada fundamentalmente nos 
seguintes sentidos:

a)  ato ou procedimento de medir; medição;

b)  ato ou processo de comparar uma grandeza com outra, com o  objetivo de 
associar à primeira um número característico do seu valor em face da grandeza 
com a qual foi comparada;

c)  resultado numérico de um processo de medição;

d)  grandeza numérica (ou número) que expressa quantitativamente uma 
característica de algo que se estuda, observa ou descreve.

As medidas, no sentido de grandeza numérica, podem ser Aritméticas, quando 
expressas em números inteiros positivos, ou Algébricas, quando podem ser expressas 
usando quaisquer números.

São alguns exemplos de situações que envolvem medidas:

1.  o “tamanho” do poema épico “Os Luzíadas”, de Camões, no sentido de número 
de versos diferentes, é de 8.814 versos;

2.  o “tamanho” de uma molécula-grama, de qualquer substância química, no 
sentido do número de moléculas que a compõe, é aproximadamente 6,02 x 10-23 
moléculas;

3.  o “comprimento” da diagonal de um quadrado que mede 1m de lado é 2 m;

4.  a “área” do círculo de raio 1m é πm2;

5.  o “volume” de um cubo cujas arestas medem 1m é 1m3;

6.  a “velocidade máxima” normalmente permitida nas estradas rodoviárias 
brasileiras é 100km/h;

7.  em certas localidades do estado de Santa Catarina a “temperatura” varia 
anualmente entre - 8º C e 35º C;

8.  em Trigonometria, os arcos do 1º e 4º quadrantes possuem “medidas” entre  
– π   

2
 radianos e + π   

2
 radianos.
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Organizando o Pensamento
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Praticando o Conhecimento

1. Nos EUA, o volume de líquidos é medido em galões. O preço da 
gasolina (em postos) é expresso em dólares por galão. Um quarto 

de galão é medida comum para alimentos (leite, suco de laranjas, etc.) e 
em outros usos rotineiros (óleo de motor, tinta, etc.). Um galão tem cerca 
de 3,8 litros (pouco menos de 4 litros). Se U$ 5.98 por galão é o preço 
da gasolina nos postos, quanto deverá ser pago para colocar 57 litros no 
tanque de um carro?

a)  U$ 59,80;                                 

b)  U$ 89,70;                               

c)  U$ 216,60;

d)  U$ 227,24;

e)  U$ 340,86.
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2. Dois carros, com velocidades constantes, o mais rápido com 
velocidade uma vez e meia maior que a velocidade do outro, 

trafegam numa mesma estrada partindo no mesmo instante do marco zero 
da estrada. Onde estará o carro mais rápido no momento em que o outro 
carro alcança a marca de 2   

3
 do percurso total?

a)  terá alcançado o percurso total;

b)  terá alcançado 4   
5

 do percurso total;

c)  terá alcançado 3   
4

 do percurso total;

d)  terá alcançado 2   
5

 do percurso total;

e)  terá alcançado 3   
5

 do percurso total.

3. Um hectare (ha) é a medida da área correspondente a área do 
quadrado de 100m de lado. Uma certa propriedade rural (fazenda) 

tem a forma de um trapézio isósceles, onde as linhas de contorno medem 
5.000m, 6.000m, 5.000m e 12.000m. Quantos hectares possui a fazenda?

a)  3200ha; 

b)  3600ha; 

c)  4400ha;

d)  4600ha;

e)  4800ha.

Demonstrando que Aprendi  

1. Qual é a medida, em radianos, do ângulo trigonométrico de 90°, 
considerado no sentido horário?

a)  – π   
3

 radianos;  d)  – 3π 
4

  radianos; 

                                   

b)  – π   
2

  radianos;  e)  – π   
4

  radianos.

c)  – 2π   
3

  radianos;
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2. Qual é o comprimento de uma estrada na qual um carro, viajando 
com velocidade constante de 50km/h, a percorre em 48 min?

a)  36km ;   d)  48km;

b)  40km;   e)  52km.

c)  46km;
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Cara aluna, caro aluno,

A unidade de medida de comprimento, adotada na maioria dos países do mun-
do, é o METRO. O Metro Padrão é uma barra de platina e irídio que é considerada 
inalterada ao longo do tempo, estando depositada no Museu Internacional de Pesos e 
Medidas, em Sèvres, na França.

Muitos países possuem um modelo de Metro Padrão, sendo que o do Brasil 
encontra-se sob os cuidados do Museu Nacional, no Rio de Janeiro.
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Aula 22 - Medida de Comprimento

Compreendendo as Idéias

Por que medir comprimentos?

Na Geometria Métrica são realizadas e estudadas as mensurações possíveis 
nas diversas fi guras, invariantes por movimentos rígidos.

Medida (ou comprimento) de um segmento de reta é a distância entre 
dois pontos extremos de um segmento de reta são expressões que possuem o 
mesmo signifi cado. Referem-se ao número real positivo associado ao segmento da 
reta, o qual caracteriza a extensão ou magnitude deste segmento. O valor numérico 
é obtido mediante a comparação do segmento de reta objeto de atenção com um 
outro segmento adotado como padrão, cuja denominação é segmento unitário e o seu 
comprimento é considerado uma unidade.

O segmento unitário usual é o “metro” (m). Outros padrões de medida de 
comprimento, com menor uso, são adotados no mundo, como por exemplo: a “milha 
marinha”, empregada na navegação; a “jarda” e a “polegada” utilizadas nos países de 
origem anglo-saxônica. No Brasil, como em muitos países, são também utilizados os 
múltiplos e os submúltiplos  do metro

Quadro referencial do Sistema Métrico Decimal

Classifi cação Denominação Símbolos Valores

Múltiplos (usuais)
quilômetro km 1000m
hectômetro hm 100m
decâmetro dam 10m

Unidade padrão Metro m 1m

Submúltiplos

(usuais)

decímetro dm 0,1m
centímetro cm 0,01m

milímetro mm 0,001m

Outros 

Submúltiplos

Mícron μ 0,000001m
Milimicron mμ 0,000000001m
Decimilimicron dmμ 0,0000000001m
Micromicron μμ 0,000000000001m

Outras medidas ou comprimentos são ainda tratados em Geometria Métrica, entre 
elas a medida (ou comprimento) de um arco de circunferência, onde a unidade de 
medida pode também ser o radiano.
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Organizando o Pensamento

Praticando o Conhecimento 

1. As alturas dos 18 andares do  edifício onde Bruno mora são iguais 
e medem 2,7m cada, exceto o andar térreo que possui altura igual a 

3,2 m. Desprezando as alturas das lajes, nos cálculos, a altura do edifício 
onde Bruno mora é;
 
 a)  45,9m;

 b)  48,6m;

 c)  49,1m;

 d)  53,1m;

 e)  57,6m.



114 Matemática

2. É possível obter as medidas das arestas de um paralelepípedo 
retângulo, sabendo que elas são proporcionais a 1, 2 e 3 e a soma das 

medidas de todas as arestas é igual a 96 cm? Em caso positivo, quais são 
as medidas das arestas?

 a)  Não;
 b)  Sim; 6cm, 8cm e 10cm;
 c)  Sim; 4cm, 8cm e 12cm;
 d)  Sim; 7cm, 8cm e 9cm;

 e) Sim; 5cm, 7cm e 9cm.

3. A aresta de um cubo mede 2 cm. De quanto deve ser aumentado o 
comprimento da diagonal, para obter-se um novo cubo cuja aresta 

mede 3 cm?

 a)  2 cm;                                  d)  2 3  cm;

 b)  3  cm;                                  e)  3 2 cm.

 c)  2 2 cm;

4. Aumenta-se 1 cm no raio de uma circunferência, construindo-se uma 
nova circunferência. Nessa condições podemos afi rmar que:

a)  C2 + C1  = 2π cm  d)  C2  
 C1

  =  2π;

b)  C2 - C1  = 2π cm

c)  C2 . C1  = 2π cm   e)  C2 + C1  = 3π.

Demonstrando que Aprendi

 Agora,você deve responder às perguntas, justifi cando suas conclusões!

1. Qual deve ser a medida de uma diagonal do losango cujo perímetro 
é 20m e a medida da outra diagonal é 8m?

 a)  6cm;   d)  9cm;        
 b)  7cm;   e)  10cm.
 c)  8cm;

2. Numa circunferência de raio medindo 2 m, estão assinaladas uma 
corda máxima (diâmetros) e uma outra corda paralela à primeira, 

com a distância entre ambas sendo igual à metade da medida do raio. Qual 
é o comprimento da corda menor? 

 a)  1m;   d)  2m;

 b)  3 2  m;   e)  5  m.

 c)  2 3  m;
2 2

1
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3. Numa única reta as medidas dos segmentos adjacentes AB, BC e 
CD satisfazem às seguintes condições: o comprimento do primeiro 

é o triplo do comprimento do segundo e este é o dobro do comprimento do 
terceiro, conforme ilustrado na fi gura abaixo:

 
            ------------o------------------------o----------o------o------------------
                          A                             B            C       D

Se o comprimento do segmento AD é 36 m, quais são as medidas dos três 
segmentos AB, BC e CD?
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Cara aluna, caro aluno,

Saber medir é fundamental!
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Aula 23 - Medida de Superfície

Compreendendo as Idéias

Por quê é preferível usar os múltiplos do metro para 
as medidas das áreas de grandes superfícies ?

 Superfície é uma confi guração geométrica com duas dimensões enquanto que área 
é sua medida. A área é, portanto, a medida de uma superfície, a qual é expressa por 
um número. A unidade fundamental de superfície é o metro quadrado representado 
simbolicamente por m². Um m² é a medida da superfície de um quadrado com 1m de 
lado.

 Para medir grandes superfícies usamos os múltiplos do metro quadrado: 
quilômetro quadrado (km²) , hectômetro quadrado (hm²); decâmetro quadrado (dam²). 
Para as pequenas  superfícies usamos os submúltiplos: decímetro quadrado (dm²); 
centímetro quadrado (cm²); milímetro quadrado (mm²). Estes múltiplos e submúltiplos, 
colocados em ordem decrescente formam a seqüência: km², hm², dam², m², dm², 
cm², mm². Cada uma destas unidades vale 100 vezes a imediatamente inferior. Por 
exemplo: 2,34m² = 234 dm²  =  0,00000234 km² Para medir as superfícies de campo, 
plantações, fazendas, .... , usamos as medidas agrárias. A unidade fundamental destas 
medidas  é o are. Um are é a medida da superfície de um quadrado com 1dam  de 
lado. O are tem um múltiplo e um submúltiplo que são respectivamente: o hectare (ha)  
e o centiare (ca). O hectare equivale a 100a ou 10000m². Assim, 1ha é a medida da 
superfície de um quadrado de 100m de lado. Um centiare  equivale a 0,01ha.
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Organizando o Pensamento

1. Considerando as defi nições e conceitos do texto, coloque C ou 
E conforme considere certo ou errado cada uma das seguintes 

afi rmativas:

a) (    ) é correto afi rmar que a superfície de uma fazenda pode medir 87 
ha;

b) (    ) é correto afi rmar que área de uma fazenda pode medir 87 ha;

c) (    ) 2ha é a medida da superfície de um quadrado de 200m de lado;

d) (    ) dizer que uma superfície mede 87 ha é o mesmo que dizer que a 
superfície mede 87000 m²;

e) (    ) a quarta parte de 1ha é a medida da superfície de um quadrado 
com 25m de lado.

2. Escreva os múltiplos do metro em ordem crescente.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

3. Por que é preferível usar os múltiplos do metro para as medidas das 
áreas de grandes superfícies?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Praticando o Conhecimento

1. A fazenda de Valmir cuja superfície mede  22,74 ha, vai ser dividida 
igualmente entre seus três fi lhos. A medida da parte que cada um 

dos fi lhos de Valmir receberá é:
a) 758 km 2 ;         b) 758 ca;              c)  75 800 m 2 ;             d) 75,8 ha.
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2. Uma superfície mede 326,43 km 2 . Expresse a medida desta 
superfície em m 2  e em dm 2 .

 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

3. Efetue a soma e expresse o resultado em  m 2 :
 0,34 km 2 + 13,45 hm 2 + 12 ha

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4. Quantos hectares estão contidos em 2km 2 ?

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

Demonstrando que Aprendi

1. Considerando a primeira afi rmativa do texto, como você visualiza, 
intuitivamente, a superfície da terra como uma grandeza com duas 

dimensões?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. Valmir possui um terreno de forma retangular cujas dimensões são 
1,36 km  e 9,47hm. Sabendo-se que a medida da superfície de um 

retângulo é o produto de suas dimensões, determine:

a) A área do terreno de Valmir expressa em ha.
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

b) Se Valmir fosse cercar seu terreno com um muro de 2,5m de   
    altura e se cada metro quadrado do muro custasse R$75,00,   
    quanto Valmir gastaria?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Compreender, as idéias e as estratégias de pensamento sobre o cálculo de 
áreas vai ajudá-lo a entender uma parte da geometria, dita social.
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Aula 24 - Medidas de Superfície

Compreendendo as Idéias

Comparar grandezas da mesma natureza fundamenta a idéia de medida. Esta 
prática já era usada pelas antigas civilizações  há mais de 4000 anos. Ao 
medirmos a área de uma superfície, a estamos comparando com uma unidade 

de superfície. Hoje, o m 2  (metro quadrado) é a unidade de superfície mais usada. 
Uma superfície com 5m 2 de área contém exatamente 5 vezes a área de um quadrado 
com 1m de lado. Um retângulo com dimensões 3m e 4m tem uma área de 12m 2 .
  

              

     

Se no retângulo  ABCD as medidas de AB e CD forem am e bm, sua área será 
S = a.b m2. As dimensões de um retângulo são chamadas respectivamente de base 
e altura. Para calcular a área  de um retângulo multiplica-se a base  pela altura. Esta 
fórmula também se aplica para o paralelogramo. A altura de um paralelogramo é a dis-
tância entre dois lados paralelos. A fi gura abaixo representa um paralelogramo ( lados 
opostos paralelos). Estão indicados a altura h; as diagonais d1 e d2; e os lados  a  e  b. 

Observe que uma diagonal de um paralelogramo o divide em dois triângulos 
com áreas iguais. Decorre disso que a área de  um destes triângulos é dada por 
S = a.h   

2
.  Isto vale para qualquer triângulo!

Abaixo temos uma fi gura representando um trapézio (quadrilátero com dois lados 

3 m

4 m
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paralelos). Os lados paralelos representados por  a e b são as bases menor e 
maior. A altura está representada por h. A área do trapézio é dada pela média 
aritmética das bases multiplicada pela altura. Temos então: S = a+b   

2
.h 

 

Abaixo estamos representando um círculo de raio R. A área do círculo é dada por 
S = 2Rπ . O número π , mais famoso número do universo, é obtido dividindo-se o 
comprimento da circunferência pelo seu diâmetro. 

 

Organizando o Pensamento

1. Faça uma refl exão e discuta com seu professor/colegas a idéia de 
medida.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. Se tomarmos a unidade de superfície como sendo a superfície de um 
quadrado de 3m de lado, qual a área da superfície de um retângulo 

com dimensões 3m e 4m ?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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3. Dado um triângulo qualquer, construa um paralelogramo cuja área 
seja duas vezes a área do triângulo.

4. Dado um triângulo qualquer, construa um paralelogramo cuja área 
seja igual a área do triângulo

5. As palavras círculo e circunferência, usadas no texto, têm o mesmo 
signifi cado? Justifi que sua resposta.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Praticando o Conhecimento 

1. Na fi gura abaixo o retângulo ABCD tem área igual a 105 m² e o maior 
lado do retângulo menor mede 10m. Determine a área do quadrado 

sabendo que a medida de seu lado somado com 2m é igual a medida do 
lado BD do retângulo maior.   
 

2. Complete a tabela, sabendo que em cada linha  estão as medidas de 
dois dos elementos de um triângulo (base, altura, área) 

base       altura          área
5 10

5 12
6 12

6 3

3. Complete a tabela abaixo, sabendo que em cada linha estão três 
dos quatro elementos de trapézio: (base maior-B, base menor-b, 

altura-h e área-A)

b       B       h      A
6 10 4

5 3 12
3 5 24
 1  
 3 

 1  
 2 1
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Demonstrando que Aprendi

1. O administrador de um campo de futebol, precisa comprar grama 
verde e amarela para cobrir o campo com faixas verdes e amarelas 

iguais em áreas e em quantidades. O campo é um retângulo com 100m 
de comprimento e 50m de largura. Se para cada 10m² de grama plantada 
gasta-se 1m² a mais por causa de perdas, qual a quantidade de grama 
amarela o administrador precisa comprar?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________



Caderno da aluna 
e do aluno

Aula 25

Matemática

Cara aluna, caro aluno,

As medidas estão muito presentes em nosso dia-a-dia. Elas nos ajudam a 
quantifi car as grandezas do mundo físico e nos auxiliam a interpretá-lo. Se você 
pensar em tudo que fez no dia de ontem vai verifi car que mediu alguma coisa ou viu 
alguém fazê-lo.
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Aula 25 - Medidas de Massa e de volume

Compreendendo as Idéias

Medir é uma ação que tem origem nas atividades comuns das pessoas. 

Medir grandezas tem como conseqüência quantifi car muitas ações que nos 

rodeiam.

Para efetuarmos uma medição, ou mensuração, escolhemos uma unidade de 

medida, de mesma natureza, que a grandeza que queremos medir e a comparamos 

com aquilo que se deseja mensurar.

Dos sistemas de medidas que existem, utilizamos o Sistema Internacional de 

Unidades (SI), estabelecido pelo Bureau Internacional de Pesos e Medidas, obrigatório 

no Brasil desde 1962.

A unidade padrão escolhida para medir massa é o grama e seu símbolo é kg. 

Outras unidades utilizadas são: miligrama (mg), grama (g), tonelada (t). A unidade 

padrão escolhida para medir volume de um sólido é o metro cúbico e seu símbolo é 

m³.  Além dessa unidade, também utilizamos o litro como unidade padrão para medir 

volume ou capacidade de um recipiente. Outra unidade derivada do litro usada com 

freqüência é o mililitro (ml). 

A escolha da unidade mais adequada para representar determinada medida 

deve sempre levar em consideração o caráter prático da sua utilização.

Quando utilizamos determinado sistema de unidades de qualquer grandeza, 

podemos nos valer de várias subdivisões decimais da unidade estabelecida. O Quadro 

abaixo indica alguns múltiplos e submúltiplos das unidades de medidas mais comuns 

para massa e volume: 

Múltiplos e Submúltiplos das 
Unidades de Massa

Múltiplos e Submúltiplos das 
Unidades de Volume
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Organizando o Pensamento

1. Qual a unidade mais adequada que você escolheria para medir? 
(Justifi que sua escolha)

a) O peso de um recém-nascido?

a) (    ) Miligrama (mg);

b) (    ) Quilograma (kg);

c) (    ) Tonelada (t);

d) (    ) Metros (m);

e) (    ) Litros ( )

b) O peso de uma baleia?

a) (    ) Miligrama (mg);

b) (    ) Quilograma (kg);

c) (    ) Tonelada (t);

d) (    ) Metro (m);

e) (    ) Litros  ( ).

c) O volume de vacina em uma seringa?

a) (    ) Mililitro (ml)

b) (    ) Litro ( )

c) (    ) Metro cúbico (m3)

d) (    ) Centímetros cúbicos (cm3)

e) (    ) Milímetros cúbicos (m 3)

2. Complete corretamente: 

a) 1 kg = _____ g.

b) 1 g = _____ mg.

c) 1  = _____ m .

d) 1 t = _____ kg.
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Praticando o Conhecimento

1. Escreva uma situação em que se utiliza o miligrama como unidade de 
medida.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. Descreva uma situação em que você usa o litro como unidade de 
medida.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Demonstrando que Aprendi

1. Num recipiente foi preparada uma solução, adicionando 700 m  de 
glicerina a 1,050  de água. Com base nas informações apresentadas, 

pode-se afi rmar que o recipiente contém:

a.  (    )  1,750 m  dessa solução;

b.  (    ) 1,750 m  dessa solução;

c.  (    )  701,050 m  dessa solução;

d.  (    )  701,050 m  dessa solução;

e.  (    ) 1,750,000 m  dessa solução.

2. Suponha que você seja um habitante do planeta Terra no ano 2.150 e 
encontra um recorte de jornal dos dias de hoje, porém com algumas 

informações incompletas. Utilize as unidades de medida (kg, g, mg, t) para 
completar o texto:
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* * *
No fi nal do dia, um morador de São Paulo produziu em média 1,2 _____ de lixo 
e no Brasil, produzimos cerca de 100 mil _____ de lixo no mesmo período, mas 

reciclamos muito pouco se comparado aos Estados Unidos e à Europa.
Algumas curiosidades sobre reciclagem:

Uma latinha de alumínio pesa apenas 14,5 _____.

69 latinhas de alumínio correspondem a 1 _____.

Cada 50 _____ de alumínio usado e reciclado, evita que sejam extraídos do solo 
cerca de 5 _____ de minério, a bauxita.

Com 1.000 kg de vidro quebrado, faz-se exatamente 1.000 _____ de vidro novo. 
E a grande vantagem do vidro é que ele pode ser reciclado infi nitas vezes.

Cada 50 _____ de papel usado, transformado em papel novo, evita que uma 
árvore seja cortada.

* * *

* * *
No fi nal do dia, um morador de São Paulo produziu em média 1,2 _____ de lixo
e no Brasil, produzimos cerca de 100 mil _____ de lixo no mesmo período, mas 

reciclamos muito pouco se comparado aos Estados Unidos e à Europa.
Algumas curiosidades sobre reciclagem:

Uma latinha de alumínio pesa apenas 14,5 _____.

69 latinhas de alumínio correspondem a 1 _____.

Cada 50 _____ de alumínio usado e reciclado, evita que sejam extraídos do solo 
cerca de 5 _____ de minério, a bauxita.

Com 1.000 kg de vidro quebrado, faz-se exatamente 1.000 _____ de vidro novo.
E a grande vantagem do vidro é que ele pode ser reciclado infi nitas vezes.

Cada 50 _____ de papel usado, transformado em papel novo, evita que uma 
árvore seja cortada.

* * *





Caderno da aluna 
e do aluno

Aula 26

Matemática

Cara aluna, caro aluno,

A transformação educacional que está se buscando tem como objetivo melhorar 
o desempenho dos estudantes. Pesquisas e análises recentes mostram que aprende-
se melhor quando é possível estabelecer uma ligação com o mundo real através de 
experiências ou observações colhidas no cotidiano.
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Aula 26 - Metodologia de Resolução de Problemas

Compreendendo as Idéias

Petrogol
Uma incursão ao posto de combustíveis automotivos.

O posto Petrogol comercializa combustíveis automotivos: Álcool, Gasolina 
comum, Gasolina aditivada, Óleo diesel  e Gás natural veicular.
O posto Petrogol está instalado em um terreno plano,em forma de trapézio 

retangular,com as seguintes medidas principais: 40 m de frente,50m na lateral leste e 
80 m na lateral oeste.
                                      

              

Os estoques de combustíveis líquidos são armazenados em tanques cilíndricos, em 
total de 9 (todos com igual capacidade), sendo 3 destinados a gasolina comum e 2 
para cada um dos demais combustíveis.  Os tanques são alojados abaixo do piso 
do posto e dispostos horizontalmente, possuindo as seguintes dimensões: 15m de 
comprimento e 4,5m2 a área de cada uma das laterais circulares .

                                
O estoque atual de Gasolina comum é o  seguinte : 2   

3
 da capacidade do 

primeiro tanque, 3   
5

 do segundo é 5   
7

 do terceiro.
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Os tanques destinados a armazenagem de Álcool apresentam estoques correspon-
dentes a 40% e 56% de suas capacidades , neste instante.
Num determinado instante, três automóveis estão sendo abastecidos no posto Pe-
trogol, do forma que o primeiro recebera 35  de Álcool, o segundo, 22  de Gasolina 
aditivada e o terceiro um volume de Óleo diesel correspondente a R$ 57,60.  Sabe 
- se  que o preço de  um litro de cada combustível são  R$ 1,70, R$ 2,60 e R$ 1,80, 
respectivamente .

Organizando Pensamento

Praticando o Conhecimento

1. A área de terreno onde está localizado o posto Petrogol é , de fato 
2600 m2?

 (    ) Sim  (    ) Não

2. Qual é a área do terreno do posto, em hectares ?

a)  2,26ha;          b)  0,26ha;        c)  2,6ha;           d)  2,6ha;         e)  2,06.
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3. Qual é o volume ( máximo ), em litros , que pode ser armazenado 
em cada tanque?

 a)  67 ;       b)  67,5 ;      c)  675 ;       d)  6.75 ;        e)  67.500 .

 

4. Qual é a medida, aproximadamente , do raio das laterais cilíndricas 
dos tanques?

a)  1m;                                    d)  2m;

b)  1,2m;                                 e)  2,6m.

c)  1,5m;

Demonstrando que Aprendi

1. Qual dos 3 tanques de Gasolina possui maior quantidade de 
combustível em estoque?

 a)  Primeiro tanque;   d)  Nenhum tanque;

 b)  Segundo tanque;  e)  Todos os tanques.

 c)  Terceiro tanque;

2. Qual a fração da capacidade total de estoque de Gasolina comum, 
neste  momento, que está depositada nos tanques do posto Petrogol ?

 a)  193   
105

; b)  193   
215

; c)  193   
315

;       d)  24   
105

;        e)  208   
105

.

3. Que porcentagem da capacidade total de estocagem de Álcool pode 
ser encontrado, neste instante, reunindo os estoques existentes nos 

2 tanques?

a)  Menos de 1%;  

b)  Mais de 55%;  

c)  Pouco menos do que 54%;

d)  Pouco mais de 47%;

e)  Mais de 50%.
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4. Qual dos 3 automóveis proporcionará maior receita para o posto, 
resultante do abastecimento procedido?

a)  O primeiro;

b)  O segundo;

c)  O terceiro;

d)  Os dois primeiros;

e)  Nenhum dos carros.

5. Qual dos 3 carros receberá maior quantidade de combustível?

 a)   O primeiro;

 b)   O segundo;

 c)   O terceiro;

 d)   Não é possível saber;

 e) Todos os carros receberão a mesma quantidade de combustível.

 





Caderno da aluna 
e do aluno

Aula 27

Matemática

Cara aluna, caro aluno, 

Procuramos nestas aulas apresentar a  matemática  de forma simples, atraente 
e motivadora, sem fazer concessão ao simplismo e à banalização. A correção e o rigor 
matemático estão sempre presentes, contudo sem difi cultar o acesso e a compreensão 
de cada assunto ou tópico abordado. 

Nesta aula, encontramos a motivação nas observações do cometa Halley. Os 
cometas são astros luminosos, constituídos por um grande agrupamento de partículas 
sólidas com envoltório gasoso, formando uma “cauda”, e que gira em torno do sol.
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Aula 27 -  Raciocínio Lógico - Numérico

Compreendendo as idéias

Uma conversa sobre o Halley...

O cometa Halley foi observado aqui na Terra no intervalo de  cinco séculos, de 
1500 a 2000, nos seguintes anos: 1530, 1606, 1682, 1758, 1834, 1910, 1986.

Como é facilmente deduzível por raciocínio lógico numérico, o Cometa aparece 
de 76 em 76 anos.

Numa coleção de números, como a que registra os anos de aparição do cometa Halley, 
é um exemplo de uma seqüência numérica.

Em matemática, denomina-se “seqüência numérica” ou  “sucessão numérica” toda  
coleção ordenada de números.  Podem ser fi nitas ou infi nitas. No caso da coleção dos 
anos de aparição do cometa Halley, temos uma seqüência fi nita, ordenada de forma 
crescente em função dos anos em que o cometa foi visto e com a regularidade da 
diferença de 76 anos entre duas ocorrências consecutivas.

Outras seqüências ou sucessões numéricas são exemplifi cadas a seguir:

a) 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12,....;
b) 3, 6, 9, 12, 15,...., 96, 99;
c) 1,  1 , 2,  1 , 3,  1 , 4,  1 ,...;
         2        3        4        5
d) 2 , - 2 , 3 , - 3 , 5 , - 5 , 6 , - 6 ....;
e) 10000, 13000, 16900, 21970, 28561;
f) 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64,....;
g) 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49,....;

h) 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31....
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Organizando o pensamento

Bruno, Otávio e Aline participam do seguinte  diálogo:

ou
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Praticando o conhecimento
Neste momento da aula, compreendendo o conceito de seqüência ou sucessão 
numérica, bem como colocando em prática raciocínios lógicos numéricos simples, 
solicita-se a análise e a resolução das seguintes situações:

1. A seqüência usual dos números das páginas de um livro de geografi a, no 
seu capítulo 3, inicia com 71  e termina com 96. Assinale a alternativa  

correta em cada item

a) a coleção é :   (   ) fi nita          (   ) infi nita;

b) o número de páginas do capítulo 3 é :    (   ) 25     (   )  26    (   ) 27

2. No caso apresentado da seqüência das aparições do cometa Halley, 
a coleção é fi nita com exatamente 7 elementos. Escolhendo 3 deles 

consecutivos , quaisquer, é possível afi rmar corretamente:

a. (      ) a diferença entre o último e o primeiro é 3 vezes 76 e o do meio é 
igual a média aritmética entre os extremos;

b. (      ) a diferença entre o último e o primeiro é 2 vezes 76 e o do  meio é 
igual a diferença entre os extremos;

c. (      ) a diferença entre o último e o primeiro é 2 vezes 76 e o do meio é 
igual a média aritmética entre os extremos.

3. Com relação a seqüência colocada no ítem e) do texto, é possível 
afi rmar corretamente:

a. (      ) cada elemento da seqüência, a partir do segundo, pode ser obtido 
somando um número constante maior do que 2000 ao elemento imedia-
tamente anterior;

b. (      ) cada elemento da seqüência, a partir do segundo, pode ser obtido 
somando um número constante menor do que 7000 ao elemento ime-
diatamente anterior;

c. (       ) cada elemento da seqüência, a partir do segundo, pode ser obtido 
multiplicando o elemento imediatamente anterior por um número cons-

tante menor do que 27____
20 ;

d. (       ) cada elemento da seqüência, a  partir do segundo pode ser obtido 
multiplicando o elemento imediatamente anterior por um número cons-
tante maior do que 1,4.

4. Com relação a seqüência colocada no item g, do texto  é possível 
afi rmar corretamente:

(   ) seus elementos são todos positivos;
(   ) pode haver algum elemento que é um número primo;
(   ) todos os elementos são “quadrados perfeitos”
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Demonstrando que aprendi

1. Num certo país, o primeiro presidente iniciou seu governo em 1871. 
Sabendo- se que cada presidente governa durante 6 anos, pergunta-

se:

Neste ano de 2008, o 23º presidente já iniciou o seu governo?

a. (   )  sim               b. (   )  não

2. Num certo país, no qual cada presidente tem mandato de 4 anos, o 
atual dirigente está, neste ano de 2008, no decurso do terceiro ano 

do presente mandato. Sabendo que o atual  presidente é 17º  do pais, o 
primeiro mandato presidencial iniciou no ano :

a. (   ) 1949   b. (   )1950  c. (   ) 1951  d. (   ) 1942

3. Quantos múltiplos de 13 existem entre 100 e 300?

a.(   ) 21    b. (   ) 22      c. (   ) 23  d. (   ) 16

4. Admitindo a regularidade nas aparições do cometa Halley, mesmo 
antes do ano 1500, é verdade que o cometa pode ter sido observado 

no ano 1000?

a. (   ) sim    b. (   ) não





Caderno da aluna 
e do aluno

Aula 28

Matemática

Prezada aluna, prezado aluno,

A instrução é um dos gêneros mais utilizados no cotidiano das pessoas. Sua fun-
cionalidade manifesta-se nas práticas sociais das mais variadas — vai da orientação 
para o uso de objetos, como é o caso do guardanapo dobrado, passando pela habili-
tação de condutas humanas, tais como os passos a serem seguidos em uma leitura 
fl uente, e assim por diante.

Ler instrução é um hábito imposto pela própria necessidade de usufruir dos be-
nefícios de que a sociedade dispõe; conseqüentemente, constitui um recurso que 
conduz a uma melhor interação dos indivíduos consigo próprios, podendo repercutir 
na interação com os outros.
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Aula 28 - Sistemas de Unidades

 Compreendendo as idéias

O Sistemas de Medidas

                          

Por muito tempo, em todos os países, usou-se medidas imprecisas. Algumas 
destas medidas eram baseadas no corpo humano: palmo, pé, polegada, braça, 
passo. Esta prática gerava muitos problemas, principalmente no comércio. 

Surgiu a idéia  de resolver estes problemas com um sistema de unidades que fosse 
único. Este sistema  deveria ser adotado por todos, em todos os países do mundo. 
O Governo Francês, pediu então a Academia de Ciências da França que criasse o 
referido sistema de medidas. Os cientistas da Academia criaram um sistema baseado 
em uma constante natural que foi chamada de metro. Em 1795, em plena Revolução 
Francesa, o Governo  Francês ofi cializou, na França, o sistema de medidas sugerido 
pelos cientistas da Academia. Surgiu assim o  Sistema Métrico Decimal. O Sistema 
Métrico inicialmente tinha apenas três unidades básicas: o metro, o litro e o quilograma. 
Ao longo dos anos o Sistema Métrico foi ampliado e aperfeiçoado e hoje constitui 
o Sistema Internacional de Medidas  (SI). No Brasil o sistema métrico decimal foi 
adotado ofi cialmente a partir de 1928 enquanto que o SI foi adotado, somente  a partir 
1962. Nas tabelas abaixo estão relacionadas algumas grandezas e suas unidades de 
medidas no SI.

Algumas grandezas e  unidades do SI

Grandeza Nome Plural Símbolo
Comprimento metro metros m

Área metro quadrado metros quadrados m 2

Volume metro cúbico metros cúbicos m 3

Ângulo plano radiano radianos rad

Tempo segundo segundos s

Velocidade metro por segundo metros por segundo m/s

Aceleração metro por segundo por segundo metros por segundo por segundo m/s 2

Massa quilograma quilogramas Kg

Capacidade litro litros L
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Organizando o pensamento

Diálogo entre Bruno, Aline e Otávio:
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Múltiplos e Submúltiplos do Metro

Além da unidade fundamental de comprimento, o metro, existem ainda os 
seus múltiplos e submúltiplos, cujos nomes são formados com o uso dos 
prefi xos: quilo, hecto, deca, deci, centi e mili. Observe o quadro:

Os múltiplos do metro são utilizados para medir grandes distâncias, 
enquanto os submúltiplos, para pequenas distâncias
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Praticando o conhecimento

1. Complete a tabela com o equivalente de cada linha da primeira  
coluna na unidade indicada na segunda coluna

 
0,13km (         ) m      

   12hm (         ) km

1213cm (         ) dam

4000mm (         ) hm

7123dam (         ) km

2. Ao usar uma régua de 20cm para medir o comprimento de uma mesa 
verifi cou-se que a régua cabe exatamente 27 vezes no comprimento 

da mesa. Qual o comprimento da mesa em metros?

3. No sistema imperial de medidas britânico usa-se a polegada  (pol), 
cuja equivalência no sistema métrico é dada por: 1pol equivale a 

2,54cm. Quantas polegadas mede o comprimento da mesa do exercício 
anterior?
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Demonstrando que aprendi

1. Alguns setores, por tradição, usam como referência a polegada 
(unidade  do sistema imperial de medidas britânico ). Ao comprarmos 

um televisor de  20 pol,  estamos comprando uma TV cuja diagonal da tela, 
que é retangular,  mede 20 polegadas. Quais as medidas, em metros, das 
dimensões da tela de um televisor de 20 polegadas, sabendo que a razão 

entre estas dimensões é 
4___            
3

?

(1 pol = 2,54 cm)

2. Um radiano (unidade de medida de ângulos planos usada no  SI) é 
a medida do ângulo central de uma circunferência  que subtende um 

arco cujo comprimento é igual ao comprimento do raio desta circunferência. 
Discuta com seu colega ou com seu professor a equivalência entre graus e 
radiano. Por exemplo por quê um ângulo de  360 graus é equivalente a um 
ângulo de  2π  radianos?



Caderno da aluna 
e do aluno

Aulas 29 e 30

Matemática

Prezada aluna, prezado aluno,

Já no século XVII, os cientistas apontavam a necessidade de um novo sistema 
de medidas que, substituindo os vários existentes, facilitasse a comunicação entre as 
comunidade científi cas.

Estudaremos nesta aula a unidade base de medida da aceleração.
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Aulas 29 e 30 - Unidades de velocidade e de aceleração

Compreendendo as idéias

O que signifi ca aceleração?

No sistema internacional de medidas a unidade base de comprimento é o metro 
e a de tempo é o segundo. Seus símbolos são respectivamente m  e  s. Quando 
medimos a velocidade de um móvel, estamos medindo a rapidez com a qual 

o móvel  muda de posição. Estamos inferindo quantas unidades de comprimento ele 
se desloca em uma unidade de tempo. A unidade base de medida de velocidade 
é, portanto metro por segundo  (m/s). Usando as unidades derivadas do metro  
(múltiplos e submúltiplo) e as derivadas do segundo, temos as unidades derivadas 
da velocidade. Por exemplo: quilômetro por hora (km/h); decâmetro por segundo 
(dam/s); etc. Um problema que se apresenta, é como encontrar a equivalência entre 
estas diversas unidades. Se um corpo está se movendo a uma velocidade de 20km/h, 
como expressar esta velocidade em m/s? Uma maneira de transformar km/h em m/s  
é dividir a quantidade em km/h por 3,6.  Se quisermos transformar m/s em  km/h, 
multiplicaremos por 3,6 a quantidade em m/s.

Se a velocidade de um corpo está variando (aumentando ou diminuindo), procura-se 
medir com que rapidez ocorre esta variação. Esta medida é chamada de aceleração. 
A unidade base de medida da aceleração é velocidade por segundo ou m/s/s. Usa-se 
m/s 2 .
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Organizando o pensamento

Diálogo entre Bruno, Aline e Otávio:
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Praticando o conhecimento

Tendo como base os valores apresentados na tabela abaixo, resolva os exercícios 
que seguem.

Fenômenos/Objetos Velocidade média
Luz 300.000 Km/s

Terra em sua órbita 30 Km/s

Avião supersônico (Concorde) 700 m/s

Som no ar 340 m/s

Automóvel na estrada 30 m/s

Atleta em uma corrida 10 m/s

Homem caminhando 1,5 m/s

Tartaruga 0,02 m/s

1. Em quanto tempo uma tartaruga percorre o espaço percorrido em uma 
hora por um homem caminhando ?

2. Expresse em km/h a velocidade da terra em sua órbita. 
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3. Qual a velocidade do som (no ar) em km/s ?

Demonstrando que aprendi

1. Discuta com seu professor o conceito de variação de velocidade 
(aceleração) e de aceleração média.

2. Se um veículo varia sua velocidade de 0km/h a 108km/h em 15 
segundos, qual sua aceleração média em m/s 2 ?

3. Qual a razão entre a velocidade da luz e a velocidade do som?
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4. 

a)  A correnteza das águas do rio Aranau tem uma velocidade de 
7,2 km/h, suas margens são paralelas e sua largura é 200m. 
Um nadador partindo de uma das margens, nadando com uma 
velocidade  perpendicular à velocidade das águas do rio, consegue 
chegar à outra margem 0,08km rio abaixo.

I)  Qual a velocidade das águas do rio em m/s?
II)  Quantos metros rio abaixo o nadador chega à outra margem do 

rio?
III)  Qual a velocidade do nadador, na direção perpendicular ao 

deslocamento das águas do rio, em m/s?
en
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b) Quando, nos dias de chuva, vemos um relâmpago (descarga elétrica 
provocada em geral por choque entre nuvens) alguns instantes depois 
ouvimos o barulho do trovão (ondas sonoras). Considerando que a 
velocidade da luz é de 300 000 km/s e a do som de 330m/s e que 
a distância entre o observador e o ponto onde ocorreu a descarga 
elétrica é de 12 km, determine:

I) A velocidade da luz em km/h e em m/s.

II) A velocidade do som em km/h.

III) Quanto tempo, após o choque entre as nuvens, percebemos o 
relâmpago?

IV) Quanto tempo, após o choque entre as nuvens, ouvimos o trovão?



Química
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Aula 1

Química

Cuidado! Este Produto Tem Química...
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A Química nossa de todo dia.

Olhe ao seu redor, observe os inúmeros 
tipos de matéria com os quais você 
convive como água, borracha, ar, 

açúcar, sal, óleo, querosene, terra, argila 
etc.

Todos os materiais que utilizamos são 
processados em indústrias, onde sofrem 
transformações químicas e físicas. Até 
mesmo os materiais obtidos diretamente da 
natureza precisam passar por uma purifi cação 
e tratamento industrial.

 

Você já observou alguma transformação da 
matéria? 

Analisemos um exemplo do nosso cotidiano: 
uma fogueira acesa. Os constituintes da 
madeira reagem com o oxigênio presente no 
ar atmosférico, produzindo fumaça, liberando 
gases, luz e calor.

Para compreendermos o conceito de Química, podemos analisar o funcionamento do 
nosso próprio corpo:

- Quando respiramos, absorvemos oxigênio e liberamos gás carbônico.

-Quando nos alimentamos, ingerimos alimentos que são degradados e aproveitados 
pelos nossos ossos, tecidos, órgãos etc. para nos movimentar e até mesmo para 
pensarmos. 

  

A Química é uma ciência que estuda as propriedades 
da matéria, suas transformações e a energia 
envolvida nessas transformações.

A Química muitas vezes é confundida com produto 
tóxico, veneno ou poluição. Porém, a sua utilização 
depende da consciência do homem.  A gasolina 
serve como combustível, mas, esta mesma gasolina 
pode ser usada para atear fogo em uma pessoa.

Culpa da Química ou da falta de consciência do 
homem? 

Aula 01 - Cuidado! Este Produto Tem Química...

m a d e i r a  +  a r ( o x i g ê n i o )→ f u m a ç a ,  c i n z a s ,  c a l o r  e  l u z
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Leia, refl ita e responda

1.1. Pesquise no texto cinco tipos de matérias citadas:

_________________________                 __________________________

_________________________                 __________________________

_________________________                 __________________________

2.2. Imagine você fabricando alguns objetos. Quais materiais seriam 
mais adequados para fabricar:

Uma telha:___________________________________________________

Uma roupa:__________________________________________________

Uma panela:__________________________________________________ 

Um quário:___________________________________________________

Um móvel:___________________________________________________

Uma grade:__________________________________________________

3. Explique porque os exemplos citados no texto foram classifi cados 
como transformações químicas:

a) A queima da fogueira.

___________________________________________________________

b) A digestão humana.

___________________________________________________________

c) A respiração humana.

___________________________________________________________

4. Durante a queima de uma fogueira são liberados dois tipos principais 
de energia; cite quais são e como o homem pode aproveitá-las. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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5. Analise os produtos citados abaixo e julgue se os mesmos são 
naturais (N) ou fabricados em indústrias (I).

água (   );   vidro (   );     ar (   )      plástico (   );       argila (   );   

açúcar refi nado (   );   sal  (   );   agrotóxicos (   );  terra (   );    isopor (   ).

6. (Faap-SP; adaptada) Algumas defi nições:

Matéria: tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço.I. 

Corpo: qualquer porção limitada de matéria.II. 

Objeto: porção limitada de matéria que por sua forma especial se presta III. 
a um determinado uso.

De acordo com as defi nições dadas identifi que nos textos: matéria, corpo 
e objeto. 

Um escultor recebe um bloco retangular de mármore e habilmente o a) 
transforma na estátua de uma celebridade do cinema,

___________________________________________________________

___________________________________________________________

b) Era maravilhoso assistir D. Sinhá transformar aquelas barras de chocolate 
em deliciosos ovos de páscoa. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

7. (Mackenzie – SP)  Certas propagandas recomendam determinados 
produtos, destacando que são saudáveis por serem naturais, isentos 

de “química”.

Um aluno atento percebe que essa afi rmação é:

a) Verdadeira, pois o produto é dito natural porque não é formado por 
substâncias químicas.

b) Falsa, pois as substâncias químicas são sempre benéfi cas.

c) Verdadeira, pois a Química só estuda materiais artifi ciais.

d) Enganosa, pois confunde o leitor, levando-o a crer que “química” signifi ca 
não-saudável, artifi cial.

e) Verdadeira, somente se o produto oferecido não contiver água.
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8. Beleza sem Química

Não é de hoje que as mulheres confi am em produtos naturais para seus 
cuidados. Há registros de que, na mais remota antiguidade, ingredientes 
como leite, mel, ovos, frutas, ervas, cereais, e até carne eram usados nos 
tratamentos de beleza. Séculos se passaram e, hoje, laboratórios criam 
maravilhas. Mas nem por isso a sabedoria de séculos deve ser esquecida.

A verdade é que nem todos possuem poder aquisitivo para adquirir esses 
verdadeiros milagres acondicionados em potes luxuosos. Vale a pena 
rememorar algumas fórmulas caseiras, com efi ciência comprovada.

(Fonte: Pezzolo, Dinah  Bueno, 
Estado de S. Paulo. 2 jul. 1196.)

Julgue as afi rmativas em verdadeiras ou falsas e justifi que sua escolha.

(  ) Os cosméticos naturais feitos a partir de produtos como mel, frutas e 
cereais são isentos de produtos químicos.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(   ) Apenas os cosméticos produzidos em laboratórios e acondicionados 
em potes luxuosos são fabricados com produtos químicos.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

9. Desenvolva o seu conceito para a Química.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

10.          Afi nal, a Química é boa ou má? Elabore um pequeno texto para 
justifi car suas idéias.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Experiência:
A Química Existiria Sem Ela?
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Método Científi co
Como trabalham os cientistas?

Aconstrução do conhecimento científi co está ocorrendo todos os dias em labo-
ratórios de todo o mundo.  Com o passar do tempo, algumas explicações cien-
tífi cas se mostram ainda aplicáveis e aceitas, porém, outras podem se mos-

trar inadequadas e são reformuladas ou, até mesmo, abandonadas. Assim, a ciência 
nunca está terminada, isto é, nunca existe uma explicação fi nal e defi nitiva para os 
fenômenos observados. O texto a seguir ilustra alguns passos da pesquisa científi ca, 
leia-o com atenção.

Em um livro de ciências, um aluno leu a seguinte afi rmação: “A combustão ocorre 
quando o combustível entra em contato com o comburente” 

Ele conhecia bem os combustíveis (gasolina, álcool, madeira, carvão etc.), porém, 
tinha dúvidas sobre comburente, resolveu então verifi car na prática a ocorrência da 
combustão.

Colocou um pedaço de carvão em um prato e ateou fogo neste. Esperou que todo 
carvão queimasse sobrando apenas as cinzas. Numa segunda tentativa, ele cobriu 
o carvão aceso com um copo e verifi cou que o carvão foi se apagando lentamente. 
Concluiu então: “a queima do carvão depende da presença do ar”.

Resolveu então colocar o carvão em brasa em um recipiente fechado, apenas com 
uma entrada para gás e injetou separadamente uma quantidade dos principais gases 
constituintes do ar: (nitrogênio, hidrogênio, carbônico e oxigênio).Verifi cou que com 
os gases hidrogênio, nitrogênio e carbônico a brasa apagava. Porém o gás oxigênio 
avivou a brasa em chamas. Ele elaborou a seguinte conclusão: 

“Na combustão o gás oxigênio funciona como comburente”

Aula 02 - Experiência: A Química Existiria Sem Ela?

Leia, refl ita e responda:

1) A pesquisa científi ca foi elaborada em cima de cinco etapas principais:
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Observação → Experimentação → Lei Experimental → Hipóteses → 
Teoria.
De acordo com as defi nições dadas para cada etapa, procure identifi car e 
marque no texto essas etapas: 
1ª - Observação: questionamento do problema a ser estudado:
2ª- Experimentação: repetição de experiências para verifi car as suas 
regularidades. 
3ª - Lei experimental: conclusão baseada nos resultados experimentais.
4ª - Hipóteses e suas experimentações: tentativa de explicar a lei 
experimental.
5ª - Teoria: proposta de explicação para a lei experimental, elaborada a 
partir dos resultados experimentais das hipóteses.

2. O método científi co é um ciclo e, assim sendo, constitui um caminho 
fl exível sem ponto predeterminado para iniciar e terminar.

 Analise as seguintes passagens do texto e classifi que-as de acordo com 
as etapas do método científi co:

Justifi que sua resposta.

a) A queima do carvão depende da presença do ar.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

b) Qual ou quais são os gases presentes no ar que provocam a combustão 
do carvão?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

c) O oxigênio é o gás que mantém a combustão.

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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3. Lei experimental x Teoria 

Por que os corpos caem em queda livre? 
Se soltarmos uma pedra de certa altura da água de um lago, esta irá 
atravessar o ar, a água e se depositará no leito do lago.
Durante muitos anos acreditou-se na explicação fi losófi ca de que “igual atrái 
igual”, ou seja; a pedra sólida atravessaria o ar (gasoso), a água (líquida) 
e seria atraída para o fundo do rio constituído de matéria sólida. Milhares 
de anos se passaram até que Isaac Newton explicasse que a pedra seria 
atraída por uma força gravitacional voltada para o centro da Terra.
Baseado no texto, elabore a lei experimental em questão e possíveis 
explicações para essa lei (Teorias). 

Lei Experimental 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Teoria Filosófi ca

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Teoria Newtoniana

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4. Para demonstrar alguns fatores que estão relacionados com a 
ocorrência de reações químicas, um professor realizou as seguintes 

experiências com comprimidos efervescentes e água:

 I - Comprimido inteiro em água quente e água fria. Observação: na água 
quente o comprimido reage mais rápido.

 II - Comprimido inteiro e triturado em água com mesma temperatura.

Observação: O comprimido triturado reage em menor espaço de tempo.  

4.1) A partir das informações dadas, elabore um pequeno relatório desse 
experimento, onde você deve destacar: objetivo geral, objetivos específi cos,  
resultados de cada experimento e uma conclusão fi nal.
a) Objetivo Geral

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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b) 
Experiência I Experiência II

Objetivo:

Resultados experimentais:

Objetivo:

Resultados Experimentais:

c) Conclusão:

 4.2) O professor pode elaborar uma teoria a partir de suas observações 

experimentais? Justifi que. ______________________________________

___________________________________________________________
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Do Domínio do Fogo à Fibra Óptica
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Aula 03 - Do Domínio do Fogo à Fibra Óptica

Leia, refl ita e responda:

1. Quem foi a precursora* da Química?

___________________________________________________________

2. Em que idade histórica a Química passou a ser considerada ciên-
cia?

___________________________________________________________

   

3. Na sua opinião, o que foi decisivo para o grande progresso da 
Química nos últimos séculos?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

C  onheça um pouco da história da Química e as razões do  extraordinário    
desenvolvimento desta ciência nos últimos séculos.

Desde os primórdios* da humanidade, o homem primitivo aprendeu a modifi car os 
materiais da natureza em outras substâncias. Assim, durante a Pré-História, descobriu 
e dominou o fogo, preparou os primeiros vasos de argila, extraiu tintas da casca de 
algumas árvores. 
Na Antiguidade, algumas técnicas químicas simples são desenvolvidas, como a 
metalurgia (fabricação de instrumentos de metais), produção de vidro, sabão, entre 
outras. 
Já na Idade Média, surgiu a alquimia, cujos objetivos eram descobrir a pedra fi losofal, 
que transformaria outros metais em ouro, e o elixir da longa vida, que tornaria o homem 
imortal. Apesar de não ter alcançado seus objetivos, a alquimia ofereceu importantes 
contribuições para o surgimento da Química, ao desenvolver alguns materiais e 
equipamentos químicos.
Com os trabalhos de Robert Boyle e Lavoisier, a Química adquiriu caráter de ciência, 
capaz de apresentar explicações lógicas para alguns fenômenos químicos com base 
em experimentos controlados. Isto no transcorrer da Idade Moderna.
Durante a Idade Contemporânea foi possível conciliar a prática (experimentos 
laboratoriais) com a teoria (procura de explicações para os fenômenos). Isto permitiu 
que a Química apresentasse um avanço extraordinário, até chegar ao nível de 
complexidade dos dias atuais.

precursora: que 
antecedeu.

primórdio: origem, 
princípio.
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4. Observe o que está a sua volta. Tudo o que você viu tem algumas 
características comuns, senão vejamos: todas as coisas observadas 

ocupam espaço e também apresentam massa*, fato facilmente demonstrável 
com o uso de uma balança.

Com base no enunciado acima, responda com suas próprias palavras:

O que é matéria?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

    

5. O ar é uma mistura de várias substâncias como gás nitrogênio, gás 
oxigênio, vapor d’água, gás carbônico, entre outras.

    Se você dispusesse do seguinte material, como demonstraria que o ar é 
matéria? 

     

                   

 
    
   

massa: medida 
da quantidade 
de matéria de 
um corpo.
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6. 
As coisas que se vêem
Pedra, peixe, paca, pão

Planta, pipoca, pato
Você vê e põe a mão

Têm seu lugar no espaço
São matéria, sem discussão

As coisas que não se vêem
Mas se têm a sensação
Possuem massa e lugar

Também matéria elas são
Assim é o ar e o vento

diz a tal defi nição

A energia move e muda a massa
Os corpos, a matéria, enfi m

Acaba a inércia, traz movimentação
Dá sentido a toda existência

Universo em eterna transformação

Flaubênia Girão

         Com base na poesia acima, responda: o que é responsável pelos 
processos de transformação da matéria?
          
Exercícios Complementares

7. Todas as substâncias são formadas por átomos. O átomo é a menor 
partícula formadora da matéria, uma partícula extraordinariamente 

pequena. Para você ter uma idéia do quanto um átomo é extremamente 
pequeno, em um grama de ferro existem aproximadamente 
10.000.000.000.000.000.000.000 (dez sextilhões) de átomos.

         Saber utilizar potência de base 10 é importante 
em Química, pois facilita trabalhar com números 
muito grandes. Veja os exemplos:

8.000.000 = 8x106;  10.000.000.000 = 1x1010.

         O expoente indica a quantidade de zeros que 
o número representado apresenta.  

      Escreva a quantidade aproximada de átomos existente em um grama de 
ferro (10.000.000.000.000.000.000.000), usando potência de base 10.

___________________________________________________________

105

10 → base

5 → expoente
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8. (Enem-MEC-modifi cada) Se compararmos a idade do planeta Terra, 
avaliada em quatro e meio bilhões de anos, com a de uma pessoa 

de 45 anos, então, quando começaram a fl orescer os primeiros vegetais, a 
Terra já teria 42 anos. Ela só conviveu com o homem moderno nas últimas 
quatro horas. Há cerca de uma hora, viu-o começar a plantar e a colher. Há 
menos de um minuto percebeu o ruído de máquinas e de indústrias e foi 
nesse último minuto que se produziu todo o lixo do planeta!

O texto acima, ao estabelecer um paralelo entre a idade da Terra e a de 
uma pessoa, pretende mostrar que:

a) a agricultura surgiu logo em seguida aos vegetais, perturbando desde 
então seu desenvolvimento. 

b) o ser humano só se tornou moderno ao dominar a agricultura e a indústria, 
em suma, ao poluir.

c) desde o surgimento da Terra, são devidas ao ser humano todas as 
transformações e perturbações.

d) o surgimento do ser humano e da poluição é cerca de dez vezes mais 
recente do que o nosso planeta.

e) a industrialização tem sido um processo vertiginoso*, sem precedentes 
em termos de dano ambiental. *vertiginoso: muito 

rápido.
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Aula 04 - A Matéria e Algumas Propriedades

Conheça algumas propriedades da matéria

As propriedades apresentadas por todo tipo de matéria, independente da 
substância de que é formada, são chamadas de propriedades gerais da 
matéria. Além da massa e do espaço ocupado (volume), a matéria possui outras 

propriedades gerais. Associe, a seguir, algumas destas propriedades ao respectivo 
experimento.

1 - Impenetrabilidade: dois corpos não ocupam, ao mesmo tempo, o mesmo lugar 
no espaço.

2 - Divisibilidade: possibilidade da matéria ser dividida em partes cada vez 
menores.

3 - Compressibilidade: propriedade que a matéria apresenta de sofrer redução de 
volume quando comprimida por forças externas.

4 - Elasticidade: propriedade que os corpos possuem de retornar a sua forma 
inicial, tão logo cesse a força que produziu neles uma deformação.

                       (    )     (    )
                        

       (    )     (    )
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Leia, refl ita e responda:

1. Heureka: Arquimedes, grande matemático grego da Antiguidade, 
fi cou célebre pelo inusitado episódio que marcou uma de suas 

descobertas: enquanto tomava banho público, repentinamente ocorreu-
lhe uma idéia que poderia solucionar um problema que há tempos vinha 
tentando resolver; ansioso para testar sua hipótese, saiu correndo nu pelas 
ruas de Siracusa, em direção a sua casa, gritando: Heureka! Heureka! 
Heureka!*

Observando a tira acima, que propriedade geral da matéria justifi ca o 
derramamento de água da banheira?

___________________________________________________________

2. A camisa-de-vênus, ou camisinha, é um dispositivo anticoncepcional e 
de proteção contra doenças sexualmente transmissíveis, constituída 

de látex.
     Atualmente são fabricadas camisinhas mais fi nas e lubrifi cadas, que 
praticamente não interferem no prazer sexual.

     Que propriedade geral da matéria explica uma película tão fi na difi cilmente 
se romper? 

___________________________________________________________

3. Caça-palavras: localize quatro propriedades gerais da matéria.

        
G W U T M E G A M I C A T E M S E R O I O L D Q E R T A N O I T M A T E R I A Q E C A K L E O L D
L D I O M R P A B P A V O X M A S S A T Z E T C I M S E O Q E A R E P M L A D A U J T O R M E S P
R A C I O N A L I D A D E G T S E C A D G O C J A S O L I S O J W A B R E F V I L T I K G A L A T
T U U V S A T I Y Ç P R A B Q E T U L J A N B A N T R E B O F J I O P E D A D I L I B I S I V I D
H B D E N S I D A D E G H T Y U L W O S M V N D F A M F I E G W O E R U V E D F K L U B I O I O Q
U W K D O O H I O J U J A K E L A S T I C I D A D E R T R E B L U S P I O Q U E Y Ç S L K D O U E
U I N T A T O G P O R A Q U I A M P A R A G U A Ç U V O L H T Z I M P E N E T R A B I L I D A D E

heureka: achei, 
em grego.
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4. Algumas propriedades variam conforme as substâncias de que a 
matéria é feita. São as chamadas propriedades específi cas da 

matéria. Uma das mais importantes destas propriedades é a densidade, 
que tem grande importância na Química. 

A densidade de uma substância é o resultado da divisão de sua 
massa pelo seu volume.

Pode ser calculada através da fórmula:     
                                                                              

Exemplo: Calcule a densidade do ferro, sabendo que uma amostra deste 
material contém 78,7 g e 10 cm3.

Resolução:

d = 7,87 g/cm3   
     

         Sabendo-se que a densidade da água é 1,00 g/cm3 e que a do isopor 
é 0,02 g/cm3, responda: por que o ferro afunda e o isopor fl utua na água?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

5. Se 2 cm3 de óleo têm massa igual a 1,94 g, e 3 cm3 de parafi na têm 
2,76 g de massa, descubra qual dessas substâncias é mais densa.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

CICLO DA ÁGUA
A quantidade de água existente na Terra 
está aumentando ou diminuindo?    

A água percorre um ciclo que começa com o Sol esquentando a 
superfície da Terra. O calor provoca a vaporização da água dos oceanos, 
dos rios e dos lagos.

Depois que vaporiza, a água, em forma de vapor, é transportada 
pelas massas de ar para regiões mais altas da atmosfera. Lá em cima, 
ao ser submetido a baixas temperaturas, o vapor sofre liquefação, se 
transformando em minúsculas gotas de água. Estas gotículas vão se 
juntando e formam gotas maiores que se tornam pesadas e caem: é a 
precipitação.

A água que cai na superfície terrestre escoa*, passando por lagos, 
açudes, rios, lençóis subterrâneos e grande parte chega aos oceanos, 
encerrando o ciclo da água.

A leitura desse resultado nos 
indica que há 7,87 gramas de 
ferro em cada cm3  deste metal. 

d = m
V

d = m
V

d = 78,7g
10cm3

d = 7,87g
1,0cm3

escoar: escorrer.
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Leia, refl ita e responda:

6. Qual o signifi cado da palavra precipitação, citada no segundo 
parágrafo?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

7. (ENEM-MEC)

Por que o nível dos mares não sobe, mesmo 
recebendo continuamente as águas dos rios?

Essa questão já foi formulada por sábios da Grécia antiga. Hoje 
responderíamos que

a) a evaporação da água dos oceanos e o deslocamento do vapor e das 
nuvens compensam as águas dos rios que deságuam no mar.

b) a formação de geleiras com água dos oceanos, nos pólos, contrabalança 
as águas dos rios que deságuam no mar.

c) as águas dos rios provocam as marés, que as transferem para outras 
regiões mais rasas, durante a vazante.

d) o volume de água dos rios é insignifi cante para os oceanos e a água 
doce diminui de volume ao receber sal marinho.

e) as águas dos rios afundam no mar devido a sua maior densidade, onde 
são comprimidas pela enorme pressão resultante da coluna de água.

8. Há bilhões de anos, a quantidade de água existente no planeta é a mesma. 
Entretanto, nas últimas décadas, a água potável* vem fi cando cada vez 

mais escassa. Cite pelos menos uma possível causa deste grave problema.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

9. Abaixo consta a representação das mudanças de estados físicos da 
matéria. Complete-a adequadamente.

 

potável:  que se 
pode beber.

SUBLIMAÇÃO

SUBLIMAÇÃO
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Banco de dados:

sublimação → mudança da fase sólida para a gasosa ou da gasosa para 
a sólida.

fusão → ___________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

liquefação → _______________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

solidifi cação → _____________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

vaporização → ______________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Aula 5 - Substâncias
Quais são esses elementos que compõem a matéria?

Água, sal, oxigênio. Já parou para imaginar de que são feitas essas sus-
tâncias? Já se perguntou se elas são puras, simples ou compostas?   O 
que são substâncias alotrópicas? Isto mesmo! Parece um papo meio 

maluco, mas quando chegarmos ao fi m da aula você verá que tudo faz sentido. Vai 
descobrir que o diamante e a grafi te que está no seu lápis – são formados pelo mesmo 
elemento químico, embora sejam bem diferentes. 

A água (H2O), o ferro (Fe), o diamante, o barro e tudo que você consegue rela-
cionar como uma variedade de matéria são substâncias químicas.

 Sério! Todos esses materiais tão diferentes têm em comum o fato de cada um 
deles serem formados por moléculas ou íons que por sua vez, são constituídos de 
átomos. Os átomos são a matéria prima de todas as substâncias. 

A água (H2O), constituída por um tipo de molécula, o sal de cozinha (NaCl), 
constituído por um tipo de aglomerado iônico, apresentam propriedades constantes e 
defi nidas. Neste caso, dizemos que eles são sustâncias puras. Quando formadas por 
um mesmo elemento químico – como é o caso do oxigênio (O2), enxofre (S8), cloro 
(Cl2), ozônio (O3) - dizemos que são substâncias simples. Já as formadas por dois ou 
mais elementos químicos – água (H2O), gás carbônico (CO2), cloreto de sódio (NaCl), 
glicose (C6H12O6) - são ditas substâncias compostas. 

Maravilha?! Todas as coisas do universo são derivadas de pouco mais que 100 
elementos químicos que formam inúmeras substâncias.  

ALOTROPIA

E a alotropia? É a propriedade pela qual um mesmo elemento químico pode 
formar duas ou mais substância simples diferentes, que são denominadas variedades 
alotrópicas do elemento. É o caso do elemento químico oxigênio(O), de onde derivam 
o gás oxigênio (O2) e o gás ozônio (O3), devido às atomicidade destas substâncias. 
O elemento químico carbono (C) forma as substâncias grafi te e diamante1 de forma 
natural e os fulerenos de forma artifi cial. Veja na fi gura a seguir como é interessante o 
arranjo do carbono na composição da grafi te (substância tão presente no nosso dia-
a-dia), do diamante e do fulereno2. O enxofre (S) forma duas variedades alotrópicas: 
enxofre rômbico e monoclínico. Ambas as variedades são formadas por moléculas 
com oito átomos de enxofre S8. O elemento fósforo (P) forma diversas variedade alo-
trópicas, sendo o fósforo branco e o fósforo vermelho as duas mais comuns.
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Leia, refl ita e responda:    

1. Quais são as palavras mais importantes do texto acima?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. Elabore um quadro sinóptico (resumido), estabelecendo diferenças 
entre as substâncias simples e as compostas.

3. Você compreendeu o princípio da alotropia? Explique-o com suas 
palavras.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4. O giz – formado por átomos de enxofre, oxigênio e cálcio – é chamado 
quimicamente de sulfato de cálcio; o nitrogênio é um gás formado 

apenas por átomos de nitrogênio; o hidrogênio é um gás formado apenas 
por átomos de hidrogênio; o cloreto de sódio (sal de cozinha) é formado 
por átomos de cloro e sódio; o ácido clorídrico é formado por átomos de 
hidrogênio e cloro; o fósforo é formado apenas por átomos de fósforo, a 
água é formada por átomos de hidrogênio e oxigênio; a água oxigenada 
também é formada por átomos de hidrogênio e oxigênio; a glicose (açúcar) 
é formada por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio.

De acordo com as informações apresentadas, complete a cruzada 
abaixo, escrevendo as substâncias simples na vertical e as substâncias 
compostas na horizontal. 
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5. No caça-palavras abaixo existem 10 substâncias químicas, dentre 
elas cinco são substâncias simples. Encontre-as.

Z X O R O L C Q R T T Y K L P C V G B N K L S E O

Q A W E D S F V C A C I D O C L O R I D R I C O P

N T S D M W E F G B N M A C S D Q P T U M A D I K

V G Q F H R B N O M K A Q U I O F G I T S N Z N J

C B L B J A S D U Q J A C D F G A N M R T U O E M

X N K Z G Z D G R S D B V C A Q T Y U I M C D G D

Z M C L O R E T O D E S O D I O B M D F R T Q O A

Q K I W S Q L F K C B M Z D G H M L R T F Y I R S

W L U R Q G A S O X I G E N I O M D F G E E T T E

S D T G E Q M N H J S A D Y H B E W Q E R Y L I Q

F S G H R K N C V A Q W R Y T N V B G S R A S N M

N A H O C A R B O N A T O D E C A L C I O H G S B

H Z N J T G A J K D R T Q U Y P D B M R E T U A L

T C B S B U A S C V B R T W Q K H L M E U B V G Z

R X V A N A G U A O X I G E N A D A C F G H Y T X

6. (Ufac) Com relação às substâncias O2, H2, H2O, Pb, CO2, O3, CaO e 
S8, podemos afi rmar que:

a)  todas são substâncias simples;
b)  somente O2, H2, H2O e O3 são substâncias simples;
c)  todas são substâncias compostas;
d)  somente CO2, CaO e S8 são substâncias compostas;
e)  as substâncias O2, H2, Pb, O3 e S8 são substâncias simples.

7. (Mackenzie-SP) São exemplos respectivamente de alótropos e de 
substâncias compostas:



189Química

a) H2O e H2O2; NaCl e CaCO3

b) O2 e O3; Cl2 e F2

c) C (grafi te) e C (diamante); CO e Co
d) O2 e O3; KMnO4 e Mg (OH)2

e) Hg e Ag; NH4
+ e H3O+

8. Quando observamos a distribuição dos átomos do diamante e da 
grafi te, percebemos que eles apresentam estruturas cristalinas muito 

diferentes. Isso pode parecer estranho para quem os conhece bem, pois 
sabemos que eles têm algo em comum. 

a) O que há em comum entre os dois?
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

b) De que fenômeno químico trata a afi rmação acima? Explique-o.
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

9. Por que dizemos que a alotropia só ocorre com substâncias 
simples?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

10. Mostre que você entendeu tudo sobre alotropia identifi cando o 
tipo de alotropia derivada dos elementos apresentados na tabela 

abaixo:

Elemento Variedades alotrópicas Alotropia deriva da:

Carbono (C) Diamante (Cn) Grafi te (Cn)

Oxigênio (O) Oxigênio (O2) Ozônio (O3)

Fósforo (P) Fósforo branco (P4) Fósforo vermelho (Pn)

Enxofre (S) Enxofre rômbico (S8) Enxofre monoclínico (S8)
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Aula 6 - Misturas

Classifi cação das Misturas

Você sabia que praticamente toda matéria encontrada na natureza é uma 
mistura de duas ou mais substâncias? E que as características individuais destas 
sustâncias, mesmo misturadas permanecem inalteradas. Portanto, é possível separar 
os componentes dessa mistura. Quer um exemplo? Ao juntarmos areia e serragem, a 
areia continua sendo areia e a serragem continua serragem, concorda?!

Dependendo da quantidade de fases que compõem uma mistura, podemos 
classifi cá-las em homogêneas ou heterogêneas. 

A mistura homogênea apresenta uma única fase, sendo possível observar  
uma única substância. É também chamada de solução. Ex. água + álcool, água + 
açúcar. 

Já a mistura heterogênea apresenta mais de uma fase. Como a gente sabe? 
É que as partes que constituem a mistura são percebidas separadamente. Isso quer 
dizer que dá para identifi car os constituintes da mistura. Ex: água + azeite.

Não! Não pense que é tão fácil assim!! Em alguns casos a mistura heterogênea 
não pode ser vista a olho nu. É necessário o uso de um microscópio para a visualização 
das fases dessa mistura. Um exemplo sempre torna as coisas mais fáceis de 
compreender, não é verdade!? Vejamos o nosso sangue, o leite que consumimos. 
Ledo engano pensar que eles são formados apenas por uma parte líquida. Verifi que 
essas misturas com o auxílio de um microscópio e você irá se surpreender!!!

Leia, refl ita e responda:    

1. Você sabia? É a solubilidade entre as substâncias que vai determinar 
se a mistura fi nal entre elas será homogênea ou heterogênea. Veja 

as defi nições:

Mistura Homogênea Mistura Heterogênea

Quando as substâncias constituintes estão 
completamente dissolvidas e tem-se apenas 
uma fase.

Quando as substâncias não dissolvem entre 
si ou não estão completamente dissolvidas, 
Tem-se duas ou mais fases.

 Julgue se as afi rmativas são verdadeiras ou falsas e justifi que sua resposta.

a) ( ) Água e sal, quando misturados, sempre formam uma mistura homogênea.

________________________________________________________________

b) ( )  Água e álcool sempre formam uma mistura homogênea.

________________________________________________________________
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c) (  ) O ar atmosférico sempre será uma mistura homogênea.

________________________________________________________________

2. Observe os desenhos abaixo e responda:

É possível estabelecer alguma diferença entre as misturas mostradas 
nas gravuras à esquerda (água + álcool, água + açúcar) e as misturas da 
gravura à direita (água e gasolina, água e areia)? Explique.

___________________________________________________________
 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

3. Uma mistura constituída de água líquida, gelo, sal de cozinha, 
gasolina e areia possui quantas fases e quantos componentes? 

Indique as fases e os componentes no desenho. Onde se encontra o sal?

4. Classifi que as misturas em homogêneas ou heterogêneas. Justifi que 
sua escolha.

Água do mar ________________________________________________

Leite integral ________________________________________________

Água barrenta _______________________________________________
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5. (UFSM-RS) Considere as misturas:

I -   areia e água.
II -  sangue.
III - água e acetona.
IV - iodo dissolvido em álcool etílico.

Classifi cam como homogêneas:
a) apenas I e II            d) apenas III e IV
b) apenas I e III           e) I, II, III e IV
c) apenas II e IV

6. (UCDB)-MS) Em um laboratório de química foram preparadas as 
seguintes misturas:

I. água / gasolina.           IV. gasolina / sal.
II água / sal.                    V. gasolina / areia
III. água / areia.
Qual(ais) dessa(s) mistura(s) é (são) homogênea(s)?

a) nenhuma.       b) somente II        c) II e III         d) I e II        e) II e IV.

7.  (Mackenzie) Constitui um sistema heterogêneo a mistura formada 
de:

a) cubos de gelo e solução aquosa de açúcar.

b) gases N2 e CO2

c) água e acetona.

d) água e xarope de groselha.

e) querosene e óleo diesel.

8. (UGF- GO) No sistema representado pela fi gura a seguir os números 
de fases e componentes são respectivamente:

a) 2 e 2.   b) 2 e 3.   c) 3 e 2.   d) 3 e 3.   e) 3 e 4
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Aula 07 - Métodos de Separação de Misturas

Como as misturas são separadas? 
O que fazer para identifi car suas partes? 

Ai, ai! Tô com um problema em minhas mãos! 
Ai, ui! Como separar essas soluções. Solução!!! 
Então já resolvi metade da questão. 
Tenho em mãos uma mistura homogênea.
Então, catação, peneiração, ventilação, levigação
e separação magnética (imantação) não resolvem este problema.
Estes métodos de separação de misturas 
só são adequados à separação de misturas heterogêneas 
envolvendo componentes sólidos. 
Mas como separar essa tal de solução! Atenção! Atenção! 
Quais são mesmo estas soluções? Água e sal, água e açúcar. 
Será que posso usar a evaporação ou a destilação? 
Afi nal, qual é o método adequado para cada situação?
Evaporação, não há dúvida quanto a sua fundamentação, mas, DESTILAÇÃO!!! 
Que complicação. Há lembrei!
Destilação é uma maneira relativamente rápida para separação de um sólido 
dissolvido em um  líquido.
Eureka! Eureka! Então evaporação ou destilação resolvem a minha situação.
Se tenho pressa e aparelhagem adequada posso usar a tal da destilação. 
Ou então relaxar e pôr essas soluções ao sol para que se processe a evaporação 
e a parte sólida da mistura seja revelada.
Eh! Os métodos de separação de mistura são muitos, mas usando-se o bom 
senso e os conhecimentos adquiridos encontraremos a melhor solução. 
Ops! Solução e solução! Tenho outro problema em minhas mãos??!!

Dicionário ilustrado

      

Levigação: separa 
misturas cujos 

componentes tem 
densidades diferentes. 

Usa-se água para 
carregar o componente 

menos denso.

Imantação: separa 
metais magnéticos 
(que são atraídos 

por imas) de metais 
não magnéticos.
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Leia, refl ita e responda:    

1. Retire do texto os métodos para separar:

a) misturas heterogêneas sólido-sólido.                 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

b) misturas heterogêneas sólido-líquido. 
___________________________________________________________

___________________________________________________________
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c) misturas homogêneas sólido-lìquido ou líquido-líquido.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. Márcia, ao se levantar de manhã, coou o café, adoçou-o com açúcar, 
em seguida, separou o feijão das pedrinhas, lavou, temperou e pôs 

para cozinhar. Foi ao quintal, lavou as roupas e as colocou para secar ao sol. 
De acordo com o texto acima, identifi que dois processos para separação 
de misturas utilizados por Márcia durante a realização dessas atividades.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

3. Apesar de passar por purifi cação nas estações de tratamento, a 
água, ao circular por bombas, canos, cisternas e caixas d’água, 

vai acumulando alguns resíduos. Para garantir novamente o seu grau de 
pureza em nossas casas, que procedimento é necessário fazer?

___________________________________________________________

4. Os processos de separação de misturas são empregados com 
muita freqüência em nossas casas, nos laboratórios, nas indústrias 

e existem na própria natureza. Cite um processo de separação doméstico 
e outro natural.

Doméstico __________________________________________________

Natural  ____________________________________________________

5. Proponha métodos para separar as misturas, completando a tabela 
seguinte:

 Mistura método(s) de separação
1 Feijão + pedras
2 Areia + isopor
3 Areia + ferro
4 pó de giz + sal
5 Água + óleo
6 Grãos de tamanhos diferentes
7 Grão de café + cascas
8 Areia + ouro
9 Água + sal

10 Pó de enxofre + limalha de ferro

6. Como você faria para purifi car a água do mar? Indique o método e 
explique o procedimento. 

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

7. (U.F. Santa Maria-RS) Num acampamento, todo o sal de cozinha 
foi derramado na areia. As pessoas recuperaram o sal realizando, 

sucessivamente, as operações de:

a)  dissolução, fi ltração, evaporação

b)  fusão, decantação, sublimação

c)  liquefação, fi ltração, vaporização

d)  adição de água, destilação

e)  diluição, sedimentação, vaporização
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Aula 08 - Lei da Conservação da Massa

Segundo a Lei da Conservação da Massa, não há diminuição de massa 
quando uma vela é totalmente queimada. Como se explica isso?

Se observarmos com atenção, notaremos que em algumas 
reações químicas a massa das substâncias aparentemente 
diminui, como é o caso da queima de uma vela ou da combustão 

de uma folha de papel; em outras reações teremos a impressão que 
ela aumenta, caso da massa de um bolo fermentando ou de um prego 
enferrujando.
         Isso intrigou os cientistas durante séculos. Mas foi somente em 
1774 que o francês Antoine Lavoisier, após pesar os reagentes* e os 
produtos* antes e depois das reações químicas, chegou a conclusões 
muito importantes sobre a constituição da matéria, realizando 
experiências semelhantes às discriminadas a seguir:
                                                                 
                    C  +   O2     CO2                     CaCO3       CaO  +  CO2

                   6g     16g        22g                     100g          56g        44g
                           
                   reagentes     produto               reagente          produtos

De acordo com estes experimentos, que relação podemos fazer 
entre a massa dos reagentes e a massa dos produtos?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Mas como explicar o caso de uma vela totalmente queimada? A 
massa não diminui? 

A aparente perda de massa que ocorre quando uma vela queima 
deve-se à saída de gases durante a reação de combustão. Lavoisier 
desenvolveu sua teoria realizando suas experiências em recipientes 
fechados, ou seja, os gases não escapavam para a atmosfera e por isso 
não havia diminuição de massa.

Com base em seus experimentos, Lavoisier estabeleceu a Lei da 
Conservação da Massa, também conhecida como Lei de Lavoisier, que 
tem o seguinte enunciado:

reagentes: são 
substâncias que 
entram em contato, 
reagem e formam 
novas substâncias; 
ingredientes.

 produtos são 
as substâncias 
formadas em uma 
reação química, 
a partir dos 
reagentes.
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Aplicações práticas da Lei de Lavoisier:

A) Em um experimento, 240 g de cálcio (Ca) reagiram completamente 
com 12 gramas de hidrogênio (H2), formando hidreto de cálcio (CaH2). 
Quantos gramas desta última substância serão formadas na reação?

Resolução:
   Ca    +   H2    CaH2
   240 g    12 g          ?        
   240  +  12 =     X 
              252 g =     X

B) De acordo com a reação seguinte, determine a massa de CaO (óxido de 
cálcio).

Resolução:       CaO   +   H2SO4       CaSO4  +  H2O
                           ?           98 g           136 g        18 g
                           X    +     98      =    136      +  18      
                           X    +     98      =    154
                                          X       =    154 – 98
                                          X       =      56 g

Leia, refl ita e responda:

1. Os conceitos científi cos se exprimem por uma frase ou fórmula 
matemática. Adotando os símbolos:

       mA = massa do reagente A                      mC = massa do produto C

       mB = massa do reagente B                      mD = massa do produto D

Transforme o enunciado da Lei de Lavoisier numa fórmula matemática:

A soma das massas dos reagentes é
igual à soma das massas dos produtos                                                      
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2. Ao reagirmos completamente 7 g de ferro (Fe) com 4 g de enxofre 
(S), obteremos quantos gramas de sulfeto de ferro (FeS)?

Fe   +   S     FeS            

3. Qual o instrumento mais importante usado por Lavoisier para 
desenvolver a Lei da Conservação da Massa?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4. (FESP) Durante séculos, a humanidade não teve a “idéia da 
conservação da matéria”. Por que isto aconteceu, e de quem é a Lei 

da Conservação da Matéria?

a)  porque matéria transforma-se em energia; Lavoisier.
b)  porque não conhecia as fórmulas das substâncias; Proust.
c) porque não realizava experimentos em sistemas fechados; Lavoisier.
d)  porque o modelo atômico estava errado; Dalton.
e)  porque não conhecia as leis das ligações químicas; Proust. 

5. 20 gramas de hidrogênio reagiram com oxigênio, formando 180 
gramas  de água. Qual a massa de oxigênio utilizada nesta 

reação?
                              

 hidrogênio  +  oxigênio    água  

6. Assinale abaixo o período que expressa a Lei de Lavoisier. 

a)    Dois corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no 
espaço.

b)    Na natureza nada se cria, nada se perde; tudo se transforma.
c)    A energia não pode ser criada nem destruída, mas apenas 

transformada.
d)    A proporção em massa com que as substâncias se combinam e se 

formam é sempre constante.
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7. Ao se colocar um comprimido de sonrisal em um copo com 
água, se observa a rápida formação de bolhas dentro do líquido 

(efervescência). Analisando este fenômeno químico, podemos prever que a 
massa total do conjunto copo com água e comprimido efervescente deverá, 
após a reação:

a) aumentar muito.

b) aumentar pouco.

c) diminuir.

d) permanecer igual.

     Justifi que.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

8. i) Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. 
ii) Cana dá álcool, álcool dá cana.

Podemos associar as duas afi rmativas acima, respectivamente, com:

a) Lei de Proust e Lei de Lavoisier.
b) Lei das Proporções Múltiplas e Lei de Proust.
c) Lei de Lavoisier e Lei de Proust.
d) Lei de Proust e Lei das Proporções Múltiplas.
e) Lei de Lavoisier e Lei Seca.
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Aula 09 - Lei de Proust X Receita de Bolo

As leis químicas também se aplicam na cozinha: 

Imagine uma cozinheira preparando um bolo com os ingredientes 
básicos e suas quantidades: quatro xícaras de farinha de trigo, 100g de 
manteiga, 1l de leite, três ovos...          

Para fazer dois bolos ela teria que dobrar as quantidades de 
ingredientes. Para fazer três bolos ela teria que triplicar as quantidades de 
ingredientes. Portanto, as quantidades guardam entre si uma proporção 
fi xa. 

Mas, o que tem a ver receita de bolo com a Lei de Proust?

Proust, cientista francês, efetuando uma série de pesagens de reagentes e 
produtos em inúmeras experiências, concluiu:

“Quando duas ou mais substâncias reagem, as suas massas guardam entre si 

uma proporção fi xa e defi nida e qualquer massa que esteja em excesso fi ca sem 

reagir”.

Imagine se quiséssemos preparar certa quantidade de água tendo como 
ingredientes os gases hidrogênio e oxigênio. 

Proust, através de sua lei, nos daria a proporção entre os gases:

Através da Lei de Proust, podemos prever as quantidades de reagentes 
necessárias para formar um dado produto.

“Para preparar 18g de água, misture em recipiente fechado, 2g de gás 
hidrogênio (H2), com 16g de gás oxigênio (O2)”.

Joseph Louis 
Proust (1754 
-1826) foi um 

químico francês.
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Leia, refl ita e responda:

1. Com ajuda do texto, complete as lacunas obedecendo às proporções:

N º  b o l o s fa r i n h a m a n te i ga l e i te o v o s
1  b o l o

3  b o l o s 3 0 0 g

1 0  b o l o s
Se para 1 bolo são necessários 100g de manteiga, então para 3 bolos 

serão necessários 3x100g = 300g. (Onde 3 é o fator de proporcionalidade 
entre o nº de bolos). O mesmo raciocínio deve ser seguido para o cálculo 
dos outros ingredientes.

2. Se você tivesse todos os ingredientes em grande quantidade e apenas 
400g de manteiga:

a) quantos bolos poderia fazer? 
b) qual seria a quantidade necessária de cada ingrediente? 
Lembre-se da receita básica para 1 bolo:

N º  b o l o s fa r i n h a m a n te i ga l e i te o v o s

1

  4 0 0 g

3. Seguindo a receita de água elaborada por Proust, complete a tabela com 
as massas dos gases hidrogênio e oxigênio, necessárias para preparar as 

quantidades de água pedidas:

Resposta:

Resposta:
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    1 ª

    2 ª

    3 ª

4. Lei de Proust na produção industrial...

A obtenção industrial do ácido sulfúrico, partindo 
do enxofre sólido, é feita através da reação entre enxofre 
(S), gás oxigênio (O2) e água (H2O), obedecendo às 
seguintes proporções:

     S (s)   +   3 / 2 O 2(g) +    H 2O (l )  →   H 2SO 4( l )

     32g   +    48g       +    18g      =    98g 

Se a indústria quiser produzir 490g de ácido sulfúrico quanto 
deveria u  lizar de cada reagente?

e n xo f r e

( S )

gá s  ox i g ê n i o

( O 2)

á g u a

( H 2O )

á c i d o 
s u l f ú r i c o

( H 2S O 4)
3 2 g

  4 9 0 g

5. Lei de Proust na proteção ambiental...

Um caminhão transportando 196 kg de ácido sulfúrico (H2SO4 ) sofre um 
acidente e todo o ácido é derramado na estrada. Um químico foi consultado para 
resolver o problema ambiental. Ele decidiu espalhar cal sólida (CaO), sobre o ácido 
para neutralizá-lo. Sabendo que 56g de cal neutralizam 98g do ácido sulfúrico, 
qual foi a quantidade total em kg de cal indicada pelo químico?

     H 2O ( L )                   H 2 ( g ) O 2 ( g )

     1 8 g  

     3 6 g

     9 0 g

Resposta:

Resposta:

Ácido Sulfúrico
H2SO4

Líquido oleoso 
sem coloração, 

sem odor;

Reage 
violentamente 
com a água 

liberando calor;

Extremamente 
perigoso em 
contato com 

metais e 
combustíveis 
liberando gás 

hidrogênio 
(explosivo);

Carboniza 
substâncias 

orgânicas como 
nossa pele!
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  obs .→  os  cá lcu los  envo lvem apenas  os  do is  reagen tes ,    

Reação :  CaO (s) +  H 2SO 4(aq. ) →  CaSO 4(aq. ) +  H 2O (l )

C a O  H 2S O 4

6. (Unifor) O aquecimento de uma mistura constituída por 100g de óxido de 
cobre II (CuO) e 100g de carbono (C) produziu 80g de cobre e 28g de 

dióxido de carbono. Logo, sobraram sem reagir: 

Dados: Reação: CuO + C →   Cu +CO2  

           Cu= 63,5g; C= 12g; O=16g  

a)11g de óxido de cobre II.   d)92g de óxido de cobre II.

b)20g de óxido de cobre II.   e)92g de carbono.

c)83g de carbono. 

   

7. (F.C. Chagas - BA) Forma-se o solvente tetra cloreto de carbono - CCl4, 
pela reação: CH4  +  4 Cl2  → CCl4  + 4HCl

Nesta reação, quantos gramas de cloro são necessários para reagir com 
14g de metano? Dados: C -12g; Cl - 35,5g; H – 1g.

a) 4g     b) 71g     c) 106g       d) 142g      e) 284g
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8. (PUC - Campinas) A combustão completa do metanol pode ser 
representada pela equação balanceada:

CH3OH(g)  + 3/2O2(g)   →  CO2(g)  + 2H2O(l)

Quantos gramas de CO2 são produzidos na queima de 160g de metanol?

Dados: C – 12g; O – 16g; H – 1g.

a) 44g      b) 88g      c) 220g      d) 132      e) 176g

9. (PUC – MG) Um antiácido estomacal, preparado à base de 
bicarbonato de sódio – NaHCO3, reduz a acidez estomacal 

provocada pelo excesso de ácido clorídrico, segundo a equação:

NaHCO3(aq.) +  HCl(aq.)  →  NaCl(aq)  +  H2O(l)  +  CO2(g)  

Para cada 4,2g de bicarbonato de sódio, a quantidade de ácido 
neutralizado é, aproximadamente, igual a:

Dados: Na – 23g; Cl – 35,5g; C – 12g; O – 16g; H – 1g  

a) 18,3g       b) 1,83g       c) 36,5g       d) 3,65g

10. (UNI – BH) A amônia gasosa pode ser preparada pela seguinte 
reação balanceada:

CaO(S)  +  2NH4Cl(S)  →  2NH3(g) + H2O(g)  + CaCl2(S)  

Se 112g de óxido de cálcio (CaO) e 224g de cloreto de amônio (NH4Cl) 
forem misturados, então a quantidade máxima, em gramas, de amônia 
(NH3) produzida será, aproximadamente:

Dados: Ca - 40g; N – 14g; O – 16g; H – 1g.

a)68,0       b)34,0       c)71,0       d)36,0        e)32,0
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Demócrito, Dalton, Thomson, Rutheford e Bohr fazem a história...

Na antiga Grécia, no século IV a.C, dois fi lósofos, Leucipo e 
Demócrito, observaram o comportamento da matéria e se fi zeram 
a pergunta: “o que acontece se uma porção de matéria for dividida 
continuamente?”

 A conclusão a que chegaram é que, em algum momento, teríamos 
uma porção de matéria que não poderia mais ser 
dividida. A essa porção deram o nome de átomo (do grego a=não, 
tomo=divisão). O átomo seria, portanto, a porção mínima e indivisível 
de toda a matéria.

  Em 1807, o químico inglês John Dalton, trabalhando com reações 
químicas, criou um modelo que retomava o antigo conceito dos gregos. 
Ele imaginou o átomo como uma pequena esfera maciça e indivisível, 
porém com massa defi nida e propriedades diferentes.

“Bola de bilhar”

Em 1897 ,  Thomson idea l i zou  um exper imento  para  med i r 
a  ca rga  e lé t r i ca  do  e lé t ron .  E le  represen tou  o  á tomo como 
uma massa  un i fo rme pos i t i va ,  i nc rus tada  de  e lé t rons . 
Da í  vem o  nome do  mode lo :  “pud im de  passas”

 Represen tações  do  “Pud im de  passas”  

Em 1911, Ernest Rutherford, com a experiência da lâmina de ouro, 
conc lu iu  que  o  á tomo dever ia  se r  fo rmado em sua 
ma io r  par te  por  espaços  vaz ios .  Desenvo lveu ,  en tão , 
o  chamado modelo  a tômico p lanetár io :  os  e lé t rons 
es ta r iam g i rando  em órb i tas  c i r cu la res  ao  redor  do 
núc leo .  O á tomo passou  a  se r  cons t i tu ído  de  duas  reg iões 
d is t in tas :  núc leo :  reg ião  cen t ra l  pos i t i va  que  con tém 
pra t i camente  toda  massa  do  á tomo e  e le t ros fe ra :  uma 
reg ião  p ra t i camente  sem massa ,  envo lvendo  o  núc leo  e 
apresen tando  carga  nega t i va .  O  á tomo ser ia  comparado 
a  um s is tema so la r,  com o  núc leo  de  com carga  e lé t r i ca 
pos i t i va  no  cen t ro  e  os  e lé t rons ,  de  ca rga  nega t i va , 
o rb i tando  em to rno  do  núc leo ,  na  e le t ros fe ra .

Demócrito de Abdera 
(460 a.C 370 a.C) e 

Leucipo de Mileto (500 
a.C-desconhecido) 

John Dalton 
(Eaglesfi eld, 6 de 
Setembro de 1766 
— Manchester, 27 
de Julho de 1844)  

cientista inglês. 

J. J. Thomson 
O  sico britânico 

Joseph John Thomson 
descobriu em 1897 
o elétron, par  cula 
elementar de carga 

nega  va, e contribuiu 
para o conhecimento 

da estrutura do 
átomo. 

Sir Ernest e Lord 
Rutherford of 

Nelson 
(1871- 1937) 

Foi um físico e 
químico neozandês. 

Prêmio Nobel de 
química em1908

Aula 10 - Evolução dos Modelos Atômicos 
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Leia, refl ita e responda:

1. Leia o texto e refl ita se as afi rmativas são verdadeiras ou falsas. 
Justifi que as falsas.  

a) (    ) Para os fi lósofos Demócrito e Leucipo, a matéria poderia ser dividida 
infi nitamente. ______________________________________________

b) (    )  A idéia fi losófi ca do átomo seria uma porção mínima indivisível  de 
matéria.__________________________________________________

c) (    ) A palavra átomo signifi ca não divisível._______________________ 

d) (   ) Dalton, pesquisando reações químicas, descobriu que o átomo é 
indivisível._________________________________________________

e) ( ) Para Dalton, as matérias seriam formadas por átomos 
diferentes.________________________________________________

2. Apesar do modelo fi losófi co e o de Dalton serem muito parecidos, qual 
é o fator diferencial entre eles? Justifi que. ___________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

3. Complete as lacunas de modo a tornar as afi rmativas verdadeiras:

 

a) Para___________, o átomo seria uma massa__________ recheada de 
cargas elétricas _____________.

“Mode lo  p lane tá r io ”   
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b) A descoberta das cargas elétricas muito contribuiu para Thomson 
elaborar o modelo do______________________

c) Para Rutherford o átomo possui um________ onde estão as cargas 
positivas  (prótons) e as negativas (elétrons) giram na ______________

d) O modelo de Rutherford é chamado de _______________ devido a sua 
semelhança com o sistema solar. 

Leia, refl ita e responda:

4. (PUC - adaptada) Abaixo estão relacionadas algumas 
características dos modelos atômicos, relacione cada uma com 

seu idealizador: 
a) O átomo é constituído de elétrons mergulhados numa massa 
homogênea de carga positiva. 
b) O átomo é uma estrutura de massa compacta e indivisível que guarda 
características próprias. 
c) O átomo possui uma região central com carga positiva chamada de 
núcleo, onde está localizada praticamente toda sua massa. 

5. (PUC-RS) O átomo, na visão de Thomson é constituído de:

a) níveis e subníveis de energia.       d) grandes espaços vazios.
b) cargas positivas e negativas.  e) orbitais
c) núcleo e eletrosfera.    

E a história continua... 

O modelo de Rutherford explica a 
estabilidade do átomo?

No momento em que temos uma carga elétrica negativa composta girando ao redor de um 
núcleo de carga positiva, este movimento gera uma perda de energia devido a emissão 
de radiação constante. Num dado momento, os elétrons vão se aproximar do núcleo num 
movimento em espiral até se chocar contra este, o que provocaria a destruição do átomo. Por 
que isso não ocorre? 
Niels Bohr, físico dinamarquês, propôs em 1913, uma teoria para explicar por que o átomo é 
estável. Dessa teoria nasceu mais um modelo atômico denominado “Modelo de Bohr”, que 
vamos estudar em detalhes na próxima aula.

Vamos continuar aprofundando os estudos dos modelos citados até agora, Ok? 
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6. (UFMG - Adaptada) Thomson, Dalton e Rutherford propuseram, 
em diferentes épocas, modelos atômicos. Algumas características 

desses modelos são apresentadas no quadro a seguir: A associação 
modelo/cientista correta é:

Modelo Características

I Núcleo atômico denso, com carga positiva. Elétrons em órbitas 
circulares.

II Átomos maciços e indivisíveis.

III Massa positiva incrustada com cargas negativas.

a) I- Rutherford; II – Thomson; III- Dalton
b) I- Dalton; II- Rutherford; III- Dalton
c) I- Rutherford; II- Dalton; III- Thomson
d) I- Thomson; II- Dalton; III- Rutherford

7. (FUVEST- SP) Thomson determinou, pela primeira vez, a relação 
entre a massa e a carga do elétron, o que pode ser considerado 

como a descoberta do elétron. É reconhecida como uma contribuição de 
Thomson ao modelo atômico:

a) O átomo é indivisível.
b) A existência de partículas subatômicas.
c) Os elétrons ocuparem níveis discretos de energia.
d) Os elétrons girarem em órbitas circulares ao redor do núcleo.
e) O átomo possuir um núcleo com carga positiva e uma eletrosfera.

8. (UEMG) O modelo de átomo conhecido como modelo de Rutherford 
foi idealizado a partir de experiências realizadas em 1909. Várias 

conclusões foram tiradas a partir dessas experiências, exceto:

a) O átomo apresenta, predominantemente, espaços vazios.
b) O núcleo é a região mais densa do átomo.
c) O núcleo atômico apresenta carga elétrica positiva.
d) O núcleo é praticamente do tamanho do átomo todo.

Quando é que 
o elétron fi ca 
“doidão”?

R.  Quando está 
fora de órbita
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Aula 11 - Modelo Atômico de Bohr

  

O modelo de Rutherford explica a estabilidade da 
matéria?

O modelo atômico de Rutherford explicou uma série de 
características relacionadas ao comportamento da matéria, 
mas fi cou uma dúvida: 

No momento em que temos uma carga elétrica negativa 
composta pelos elétrons girando ao redor de um núcleo de 
carga positiva, este movimento gera uma perda de energia 

devido a emissão constante de radiação . Num dado momento, os elétrons 
vão se aproximar do núcleo num movimento em espiral e chocar contra 
este, o que provocaria a destruição do átomo.

Por que isso não ocorre? 
Niels Bohr, físico dinamarquês, observando a energização de gases presos 
em tubos de vidro, verifi cou que cada tipo de gás, ao ser energizado, emitia 
espectros descontínuos de linhas luminosas e associou a teoria quântica 
de Max Planck para aprimorar o modelo atômico de Rutherford. Em 1913, 
propôs uma teoria para explicar por que o átomo é estável.xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                                                             
Postulados de Bohr
1º Postulado: Os elétrons giram ao redor do 
núcleo em órbitas estacionárias com valores 
fi xos de energia. Esses valores crescem à medida que os 
níveis se afastam do núcleo.

2º Postulado: Movendo-se numa mesma órbita, o elétron 
não absorve e nem emite energia. Mantém-se estável.

3º Postulado: Para mudar de órbita ou nível, o elétron 
deve emitir ou absorver energia igual à diferença de 
energia entre os dois níveis onde ocorreu a mudança.

Fixando conhecimentos:
Quando um átomo recebe energia (térmica ou elétrica), o elétron pode saltar para 
uma camada mais externa (mais energética). Nessas condições o átomo se torna 
instável. Dizemos que o átomo se encontra num 
estado excitado; 
Os elétrons de um átomo excitado tendem a 
voltar para as camadas de origem. Quando 
isso ocorre, ele devolve, sob a forma de onda 
eletromagnética, a energia que foi recebida na 
forma de calor ou eletricidade.

 

Max Karl Ernst 
Ludwig Planck

(1858 - 1947)
Elaborou a teoria 
quân  ca de que a 
energia não seria 
emi  da de modo 

con  nuo, mas sim em 
blocos ou quantum de 

energia.

Niels Henrik 
David Bohr

(1885 - 1962)
Premio Nobel 
de física em 

1922

Os elétrons excitados devolvem 
a energia absorvida em forma de 

ondas eletro-magnéticas.
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Leia, refl ita e responda.

1. Qual a principal crítica feita ao modelo atômico de Rutherford?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. O que Bohr propôs para contornar as difi culdades encontradas pelo 
modelo de Rutherford?

 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

3. Por que o modelo de Bohr também é chamado de modelo
“Rutherford - Bohr”?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4. Sobre o modelo atômico de Böhr, analise se as afi rmativas são 
verdadeiras ou falsas e reescreva a(s) falsa(s) de forma a torná-la(s) 

verdadeiras.

a. (   ) Quando o núcleo recebe energia, salta para um nível mais externo. 

b. (   ) Quando um elétron recebe energia, salta para um nível mais   
energético. 

c. (   ) Quando um elétron passa de um estado menos energético 
para outro mais energético, devolve energia na forma de ondas 
eletromagnéticas. 

d. (   ) Se um elétron passa de um estado A para um estado B, recebendo 
X unidades de energia, quando voltar de B para A devolverá X 
unidades de energia na forma de ondas eletromagnéticas.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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5) Observe o esquema dos níveis ou camadas eletrônicas

Quando um elétron excitado retorna ao seu nível original, ele libera certa 
quantidade de energia. Identifi que as alternativas que correspondem 
respectivamente à maior e menor liberação energética, justifi que. 

a) de L para K;  b) de N para L;  c) de Q para P;  d)de Q para K ; e) de M 
para L 

  ___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

                             Agora, explique você...

6. De uma maneira geral, as lâmpadas gasosas emitem luzes com 
cores variadas. Por exemplo: as lâmpadas de vapor de sódio 

são amareladas, as de mercúrio são brancas, as de neônio podem ser 
vermelhas.  Você saberia explicar o porquê dessa variedade de cor?
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Luzes de néon, fogos de artifícios, raios laser...  Bohr explica!

Podemos defi nir uma emissão luminosa como uma onda eletromagnética que 
possui duas grandezas distintas: freqüência e comprimento de onda.

São essa duas grandezas que determinam para o nosso cérebro a cor da luz. 
Daí a existência das mais variadas cores que compõem o espectro contínuo da luz 
branca.
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7. (UFPB)  Os fogos de artifício coloridos são fabricados, adicionando-
se à pólvora elementos químicos metálicos como o sódio, estrôncio, 

cobre, potássio entre outros. Quando a pólvora explode, os elétrons dos 
metais sofrem excitação eletrônica e, posteriormente, liberação de energia 
sob a forma de luz cuja cor é característica de cada metal. O fenômeno 
descrito: 

a) Ocorre independentemente da quantidade de energia fornecida.

b) está em concordãncia com a transição eletrônica, conforme o modelo 
atômico de Bohr.

c) mostra que a transição de elétrons de um nível mais interno para um 
nível mais externo é um processo que envolve emissão de energia. 

d) mostra que um excitado volta ao seu estado fundamental, desde que 
absorva energia.     

                                                                                                          

8. (U.F.Viçosa- MG) O sal de cozinha emite luz de coloração amarela 
quando colocado numa chama. Baseando-se na teoria atômica, é 

correto afi rmar:

a) Os elétrons do sal ao receberem energia, saltam de uma camada mais 
externa para mais interna, emitindo luz amarela.

b) A luz amarela emitida nada tem a ver com o sal de cozinha que é 
branco.

c)  A emissão da luz luminosa se deve a átomos de oxigênio.

d) Os elétrons do sal, ao receberem energia da chama, saltam de uma 
camada mais interna para uma mais externa e, ao perderem a energia 
ganha, emitem-na sob a forma de luz amarela.

e) Qualquer outro sal também produzirá a mesma coloração.
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Aula 12 - Elementos Químicos no Planeta Terra

Pausa para refl exão
Leia, refl ita e responda:

1. No texto foram citados elementos químicos e substâncias presentes 
no planeta.

 Exemplifi que 5 tipos de substâncias e sublinhe os elementos químicos; 
qual ou quais são comuns nas três regiões do planeta?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. Complete as lacunas:

De que é feito o planeta Terra?

O planeta Terra é uma espaçonave que 
carrega mais de 6 bilhões de seres humanos 
e um número enorme de vegetais e animais. 
É importante notar que todos os seres vivos 

vivem à custa do que é retirado do ar, da água e do 
solo.  Do espaço nos chega a energia solar, sem a qual 
não existiria vida na Terra. 

A atmosfera que envolve nosso planeta é formada por uma mistura gasosa 
de nitrogênio - N2, oxigênio – O2, gás carbônico- CO2, hidrogênio- H2 e gases nobres 
como o neônio - Ne, argônio –Ar e hélio- He, entre outros. 

A hidrosfera é a capa de água que envolve a Terra. A água é a substância mais 
abundante na superfície da terra, além disso, todos os seres vivos são constituídos 
por grandes percentagens de água, de modo que ela é mantenedora da vida na Terra. 
A hidrosfera é constituída de hidrogênio - H, oxigênio-O e elementos provenientes 
dos sais minerais solúveis na água como: cloro-Cl, iodo – I, sódio -Na, enxofre – S, 
magnésio – Mg, cálcio – Ca, potássio -K, carbono – C e bromo – Br.

A litosfera ou crosta terrestre é formada por rochas minerais onde aparecem 
em maior quantidade, o oxigênio - O, silício-Si, alumínio - Al, ferro - Fe, cálcio -Ca, 
sódio - Na, potássio - K, titânio – Ti e hidrogênio – H. 

Todos estes elementos são a matéria-prima constituinte das moléculas que 
formam as células dos seres vivos, animais e vegetais.

  Isto é o que a humanidade dispõe para sobreviver. Portanto não gaste a Terra 
com consumos excessivos, nem a torne uma lata de lixo.
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a) Os elementos químicos ____________________, ______________, 
_____________ e ____________________, aparecem principalmente na 
crosta terrestre.
b) A hidrosfera é constituída de ___________ e_______________.

c) Os elementos como ____________, ____________, ____________, 

________________ e ________________ formam sais minerais solúveis 

na água.

3. Quais são as substâncias vitais para o ser humano e quais são os 
elementos constituintes dessas substâncias?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Átomo x elemento químico

Até hoje foram descobertos aproximadamente, 120 elementos, 
dos quais 92 são naturais e o restante artifi cial.
Mas, se os átomos são em número infi nito, por que existem 
apenas 120 elementos químicos?  É simples, os átomos 
são agrupados de acordo com suas propriedades. Portanto 
elemento químico é o conjunto de átomos com as mesmas 
propriedades (número de prótons, nêutrons, elétrons...).  Para 
entendermos melhor, podemos afi rmar que existem infi nitos 
átomos de oxigênio, porém, apenas um tipo do elemento 
químico oxigênio.

Resumo das principais  propriedades do átomo

Propriedade Núcleo Eletrosfera

massa Próton = 1uma
Nêutron = 1 uma Elétron = desprezível

carga Próton = +1
Nêutron = zero Elétron = -1

Como um elétron 
atende ao 
telefone?

R. Próton!
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Leia, refl ita e responda:

4. Complete as lacunas de maneira a tornar as frases verdadeiras:

a) No universo existem infi nitos __________, porém são conhecidos apenas 
120_______________________. 
b) As principais propriedades que caracterizam um elemento químico 
são números de ______________e número de _____________que 
estão no núcleo do átomo; e o número de ______________que giram na 
eletrosfera.

5. Observando a tabela podemos concluir que:

a) A massa do ________________ é desprezível, portanto a massa do 
átomo é a soma das massas de __________ e ____________ concentrados 
no núcleo atômico.

6. As fi guras representam a distribuição das partículas nas suas regiões:   
prótons e nêutrons no núcleo; e elétrons na  eletrosfera. 

Átomo de hidrogênio (1 próton, 1 nêutron e 1 elétron).
Átomo de hélio (2 prótons, 2 nêutrons e 2 elétrons).

 

Seguindo os exemplos, distribua as partículas subatômicas prótons, 
nêutrons e elétrons, nas regiões do átomo: núcleo e eletrosfera, para: 

a) Berílio (4 prótons, 5 nêutrons e 4 elétrons)

___________________________________________________________

b) Sódio (11 prótons, 12 nêutrons e 11 elétrons).

___________________________________________________________
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7. “Na natureza existem infi nitos átomos, porém apenas 120 elementos  
químicos foram descobertos...” 

 
Descreva seu conceito para Átomo e Elemento químico.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

8. Indique o número de átomos, número e nomes dos elementos 
químicos existentes em:

a) Uma molécula de ácido sulfúrico - H2SO4

b) Uma molécula de bromato de potássio -  KBrO3 

c) uma molécula de acetato de sódio – CH3COONa
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9. Encontre e relacione os elementos químicos com seus símbolos. 
Al, O, C, K, P, Ar, Mg, Ne, Ti, Si, Fe, Ca, N, He, Br e H. 

P R O T O N E O S I T I O I N I M U L A
R T E D F G H J I K E M E J E A N I O N
I E C A G A O X I G E N I O O A M A R E
O R A T F Q E B A L B T F A N E T M E U
N R L M E U B I S E O E I J I U R E S T
I A C O E I B O R T C A R B O N O M O R
T L I S F E R S H R A Q U I M I C A N O
R I O F E T O Z I O R R A G A M N U S N
O T A E R O M O D S E O I S S A T O P S
G O M R R A O O R F F I R A Z G N H N O
E S A A O R I S O E S N H R O N S L S L
N F R A G A C F G R O A O T A E R O N A
I E E B O M I A E A R T R F O S F O R O
O R T A E A L T N R D I R L L I H N E P
R A R G O N I O I R I T R E E O A S S E
M I C O E P S M O H H H N U C L E O T A
E L E M E N T O Q U I M I C O R A Z O T
E L E T R O N F O H E L I O N E R A Z I
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Aula 1 - O que é Física?

A Física é a ciência que fornece as descrições das propriedades e características 
do mundo natural, obtidas por meio da observação, identifi cação, pesquisa 
e explicação de determinadas categorias de fenômenos que ocorrem na 

natureza. 

O entendimento dos fenômenos naturais iniciou-se com os primeiros homens. 
Àquela época esses fenômenos eram explicados com o auxílio do sobrenatural – os 
responsáveis pelo que ocorria na natureza eram os deuses. 

Intuitivamente, o homem iniciou o seu desenvolvimento pela utilização do método da 
tentativa e erro – a cada “tentativa” se chega mais próximo da “solução do problema 
particular” estudado pela remoção de “erros” em cada repetição. Em resumo, com 
esse método o homem procura uma solução desejada para o problema a ser resolvido 
eliminando os erros pelas tentativas. 

Um dos primeiros exemplos do uso desse método foi o domínio da produção do fogo, 
que se constitui um dos principais avanços da humanidade. No início, os seres humanos 
para ter fogo esperavam um raio cair em uma árvore ou ocorrer um incêndio em uma 
mata, por exemplo. Com o desenvolvimento da inteligência, o homem por tentativas, 
produziu fogo (bater pedras, uma na outra, para produzir faísca que queima palha 
seca; ou friccionar graveto seco em madeira até produzir uma faísca que queima a 
palha). 

A ciência Física nasceu exatamente das tentativas de explicar fatos naturais e simples 
como o fogo, porém aparentemente inexplicáveis. Da mesma forma, coisas que se 
têm como óbvias e naturais, são governadas por leis da Física – o nascer do Sol e a 
queda dos corpos, por exemplo. 

É importante que a Física não seja vista como um conjunto de fórmulas matemáticas, mas sim 
como uma ciência capaz de explicar como as “coisas naturais” acontecem e funcionam. 
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Na verdade, essas fórmulas descrevem leis da natureza. São elas que explicam porque 
uma pedra jogada para cima cai, porque a Lua se mantém ao redor da Terra, porque o 
aço é mais resistente que o vidro, porque o aço é mais pesado que o alumínio, etc. 

A divisão mais conhecida da Física é aquela que é feita segundo as características 
do fenômeno estudado: a Mecânica que estuda o movimento de objetos e as causas 
desse movimento; a Termodinâmica que estuda as leis que controlam as relações 
entre calor, trabalho e outras formas de energia, a transformação de um tipo de 
energia em outra, a direção das trocas de calor; o Eletromagnetismo que estuda o 
conjunto de fenômenos resultantes da interação entre campos elétricos e magnéticos; 
a Óptica que estuda as leis relacionadas com as interações da radiação luminosa, e 
os fenômenos envolvendo a visão.

Outros Exemplos de Áreas da Física
Acústica Astrofísica Biofísica
Ciência Planetária Cosmologia Dinâmica dos Fluidos
Eletrônica Física Atmosférica Física Atômica
Física de Plasmas Física de Partículas Física Nuclear
Física Molecular Mecânica Clássica Mecânica Estatística
Mecânica Quântica Relatividade Geral Teoria de Campos

Resolva as seguintes questões.

1. Defi na, de acordo com o texto, o que é Física. 

                                                                                                                                          

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

2. Ainda de acordo com o texto, o que as fórmulas matemáticas explicam na 
Física?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

3. Caça palavras. Encontre os nomes de 8 áreas da Física, dentre as 
listadas no  texto. O nome da área pode estar na horizontal, vertical 

ou inclinado.
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Z X O R O L C Q R T T Y K L P A V G B N K L S E O
Q D I N A M I C A D O S F L U I D O S D R A C T P
N T S C M W E F G B E M A S S D Q P T U S M D E K
V G Q O H R B N O M P L A U I O F G I T S U Z O J
C B S L J A S B U Q J L E D F G A N M R T S O R M
X N K M E C A N I C A E S T A T I S T I C A D I D
Z M C O O L E T O O E S O D R O B M D F R C Q A A
Q K I L S Q E F D C F M Z D G O M L R T F U I D S
W L U O Q G A A O X I I E N I O N D F G E S T E E
S D T G E Q C N R J S S S Y H B E I Q E R T L C Q
F I S I C A N U C L E A R I T N V B C S R I S A M
N A H A S A R B O N N T O D C C A L C A O C G M B
T C F S B U A S C V B R C W Q A H L M E U A V P Z
H Z N R E L A T I V I D A D E G E R A L E A U O L
R X V A N A G U A O X I G A N A D A C F G H Y S X

4. Quais são os dois métodos de produzir fogo que os homens primitivos 
conseguiram utilizando a tentativa e erro? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

5. Dê exemplos de fórmulas matemáticas que descrevem fenômenos 
físicos que você conhece. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

6. Explique com suas palavras o que é método da tentativa e erro, 
conforme se apresenta no início do terceiro parágrafo.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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Aula 2 - Sistema de unidades

 A professora de Física inicia sua aula fazendo a seguinte pergunta: - Que 
crédito pode ser dado a uma teoria da Física se ela não pode ser verifi cada 
experimentalmente? 

Frente a ausência de manifestação da turma, a professora respondeu:  Como a Física 
é uma ciência essencialmente experimental, é importante saber como realizar os 
experimentos de forma apropriada, como apresentar os resultados obtidos e, a partir 
daí, tirar as conclusões. Portanto, somente será dado crédito a teorias que descrevam 
as observações tiradas dos experimentos realizados. 
Ora, continua a professora, o procedimento experimental, os resultados e as conclusões 
exigem comparações entre o que se observa e padrões previamente defi nidos, ou 
seja, todo esse processo é nada mais nada menos que medir. 
A professora pergunta:  – O que é medir? E responde, incontinente:  – Medir é apenas 
comparar. Quando medimos o comprimento de um fi o de 9 metros, comparamos o 
comprimento desse pedaço de fi o com um padrão de comprimento chamado “metro”, 
então o pedaço de fi o tem comprimento 9 vezes maior que o comprimento padrão 
chamado “metro”. 
A professora prossegue: – Se quisermos medir algum objeto podemos compará-lo 
com qualquer coisa. Portanto, eu posso dizer que tenho uma altura de 8 palmos de 
minha mão, ou de 15 esferográfi cas, ou ainda de 7 de meus pés. A minha massa é 
comparável à massa de 3 bodes magros. 
Na Idade Média os reis decidiram usar partes de seus corpos ou seus objetos como 
padrões de medida: polegada, pé, palmo, volume do urinol (galão). 
Com o passar do tempo foi surgindo a necessidade de determinar padrões de medidas 
para comparação, que fossem imutáveis e válidos em todo o lugar. 
Em 1790 os franceses escolheram como padrão de massa, o grama, ou seja, a massa 



239Física

de 1 centímetro cúbico de água destilada a uma temperatura de 4ºC. Essa massa de 
água, por ser pequena, não se tornou o padrão ofi cial, fi cando esse padrão com o 
quilograma, kg, cuja massa corresponde a 1000 gramas. 
Em 1870 o metro foi defi nido como o comprimento entre dois traços gravados em uma 
barra de platina e irídio depositada no Instituto Internacional de Pesos e Medidas, em 
França. 
Um padrão natural para o tempo é qualquer fenômeno que tenha a mesma duração 
e se repita sucessivamente, como por exemplo, o dia. Contudo, esse padrão é muito 
grande, por isso foi defi nido como padrão de tempo o segundo, que é a fração 1  

86,400
   

do dia solar médio, que é o intervalo de tempo entre duas passagens 
consecutiva do Sol pelo mesmo local. 

UNIDADES FUNDAMENTAIS
São em número de sete as unidades bem defi nidas que, por convenção, são tidas 
como dimensionalmente independentes. O Sistema Internacional, SI, compõe-se das 
unidades apresentadas na tabela abaixo. 

Grandeza Unidade Símbolo Grandeza Unidade Símbolo

comprimento metro m temperatura
termodinâmica kelvin K

massa quilograma kg quantidade de 
matéria mol mol

tempo segundo s intersidade 
luminosa candela cd

corrente 
elétrica ampère A

UNIDADES DERIVADAS
São formadas pela combinação de unidades fundamentais e/ou outras unidades 
derivadas, de acordo com as relações algébricas que relacionam as quantidades 
correspondentes. Os símbolos para as unidades derivadas são obtidos por meio dos 
sinais matemáticos de multiplicação e divisão e o uso de expoentes. A seguir alguns 
exemplos de unidades derivadas do SI. 

Grandeza Unidade Símbolo Grandeza Unidade Símbolo

área metro 
quadrado m2 número de 

onda
metro 

recíproco m-1

volume metro 
cúbico m3 densidade

quilograma 
por metro 

cúbico
kg/m3

velocidade metro por 
segundo m/s volume 

específi co

metro 
cúbico por 
quilograma

m3/kg

aceleração
metro por 
segundo 
quadrado

m/s2 concentração
mol por 
metro 
cúbico

mol/m3
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Resolva as seguintes questões.

1. De acordo com o texto o que é o grama, o metro e o segundo? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

2. Quantas e quais são as grandezas fundamentais? Escreva ao lado 
de cada uma delas a respectiva unidade e o seu símbolo. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

3. Dê exemplo de 12 grandezas derivadas com as correspondentes 
unidades e símbolos. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

4. Explique o que é uma medição. Dê exemplos de medições que você 
já realizou. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

5. Preencha os quadrinhos abaixo com os nomes de grandezas físicas 
e unidades do Sistema Internacional. 
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S
I
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T
E
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A
D
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N
I
D
A
D
E
S

6. Utilizando o seu palmo, meça a sua altura e a altura de mais 4 
colegas. Some esses valores e divida por 5. Qual foi o valor obtido? 

Explique o que representa o valor fi nal obtido. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

7. Meça e anote as seguintes quantidades usando o “instrumento” 
que você considera mais apropriado e que esteja disponível (por 

exemplo, uma trena).

a) a área de sua sala de aula;

b) o volume de sua sala de aula;

c) a espessura da folha do Caderno Primeiro Aprender;

d) o raio aproximado da seção transversal de um lápis. 

e) a massa de uma caneta esferográfi ca comum.
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Aula 3 - ALGARISMOS SIGNIFICATIVOS

A professora de Física trouxe várias réguas com precisão de milímetros, isto é, 
as réguas são divididas em comprimentos iguais de 1 milímetro. Ela solicitou 
que sete alunos medissem o comprimento de um mesmo caderno. As medidas 

resultantes foram: 31,15 cm, 31,18 cm, 31,16 cm, 31,12 cm, 31,13 cm, 31,14 cm e 
31,16 cm. A fi gura acima mostra uma das medidas realizadas. 
Os alunos observam que os valores dos comprimentos medidos se situam entre as 
marcas 31,1 cm e 31,2 cm. Dos sete valores obtidos pelos alunos, a professora afi rma 
que há certeza nos três primeiros algarismos, isto é, 31,1 que são os algarismos 
exatos (os algarismos exatos correspondem à última divisão do instrumento de medida 
ultrapassada pelo objeto medido). Nesse caso, a última divisão da régua que se tem 
certeza absoluta é 31,1 cm, ou seja, o fi nal do caderno está depois de 31,1 cm, e não 
atinge a próxima divisão, 31,2 cm. 
O quarto algarismo das medidas (5,8,6,2,3,4,6), aquele que corresponde ao fi nal do 
comprimento do caderno para cada um dos alunos, é avaliado por esses alunos como 
estando entre os limites 31,1 cm e 31,2 cm. 
A professora afi rma que qualquer uma das sete medidas realizadas pode representar 
o comprimento do caderno, pois o último algarismo de qualquer uma delas é duvidoso 
e resultou da avaliação do aluno. Contudo, o procedimento adotado é calcular a média 
aritmética das medidas realizadas que, nesse caso, vale 31,1485 cm. 
Essa média expressa o comprimento do caderno? Indaga a professora. Os alunos 
respondem que sim, ao que a professora retruca dizendo que o valor que expressa 



245Física

o comprimento do caderno é 31,14 cm, visto que esse número contém os algarismos 
exatos (3,1,1) – que resultaram da medida – e o primeiro algarismo duvidoso (4) – que 
resultou da avaliação do aluno. Os demais (8,5) são duvidosos e descartados, pois 
resultaram do cálculo da média aritmética. 
A professora conclui a aula afi rmando que: os algarismos signifi cativos de uma medida 
são os algarismos exatos mais o primeiro algarismo duvidoso. 

SAIBA MAIS 
1. Zeros à esquerda e à direita 
A altura de um objeto S mediu 5,83 cm. Portanto, essa medida tem três algarismos 
signifi cativos. Essa medida expressa em unidades de metro é escrita como 0,0583 
m. 
Pergunta-se: Quantos algarismos signifi cativos tem 0,0583 m? É natural pensar  que 
ela deva ter os mesmos três algarismos signifi cativos! Logo, os dois zeros à esquerda 
do algarismo 5 não são signifi cativos, pois eles apenas localizam a casa decimal 
quando da transformação de unidades (cm para m), ou seja, esses zeros apareceram 
porque escolhemos expressar a medida do objeto utilizando a unidade metro. Dessa 
forma, concluímos que zeros à esquerda do primeiro algarismo signifi cativo, quer 
estejam antes ou depois da vírgula, não são signifi cativos, pois esses zeros refl etem 
apenas a utilização de outra unidade para expressar a medida. 
Por outro lado, os zeros colocados à direita do resultado da medição são signifi cativos. 
Por exemplo, os resultados de duas medidas de massa foram 0,0450 kg e 0,045 
kg. Esses resultados são diferentes, pois no primeiro caso temos três algarismos 
signifi cativos (4,5,0), enquanto que no segundo só temos dois (4,5), já que os zeros à 
esquerda do 4 não são signifi cativos. No primeiro caso, o zero após o algarismo 5 é o 
algarismo duvidoso, enquanto no segundo caso o algarismo duvidoso é o algarismo 5.  
Isso signifi ca que houve maior exatidão de medição no procedimento de medida para 
se obter o resultado 0,0450 kg que para 0,045 kg.
2. Operações com Algarismos Signifi cativos
Nas operações com algarismos signifi cativos todos os fatores devem ser indicados na 
mesma unidade de medida. 
Os resultados de operações com algarismos signifi cativos devem ser indicados com 
a quantidade de algarismos signifi cativos que contenha o fator com menor precisão 
ou menor número de algarismos signifi cativos. Por exemplo: 1. (0,034 m + 1,31 m + 
4,00 m)= 5,3 m e não 5,34 m, muito menos 5,344 m, pois 0,034 m tem 2 algarismos 
signifi cativos. 

Resolva as seguintes questões.

1. De acordo com o texto qual o instrumento usado pelos alunos para 
medir o comprimento do caderno? Qual a sua precisão? 

__________________________________________________________

_________________________________________________________________
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2. Defi na, de acordo com o texto, o que são algarismos signifi cativos.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

3. Por que a média aritmética das medidas (31,1485 cm), obtida por 
um dos alunos, não expressa o comprimento do caderno?

__________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

4. Um grupo de alunos obteve os seguintes valores para a massa do 
Caderno 1 do Primeiro Aprender: 945,4 g, 945,6 g, 945,1 g, 945,8 g 

945,6 g, 945,3 g.  Responda corretamente os itens a seguir:

a) Expresse os valores medidos em quilogramas. Lembre-se que o número 
de algarismos signifi cativos de uma medida não muda quando ocorre 
mudança de unidade.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
b) Calcule a média aritmética dos valores das medidas obtidas.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
c) Escreva o valor médio da massa do Caderno 1, em gramas. Quantas 
decimais tem o valor médio da massa? Por que? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

5. O resultado da medição do comprimento de uma mesa é dado por 
2,47 m. Diga qual a precisão da régua utilizada para realizar essa 

medição e quantos algarismos signifi cativos esse resultado contém. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

6. Considere as seguintes medidas de massa mA = 2,35 kg e mB = 
0,035 kg. Indique a opção correta:

a) A medida de mA possui 3 algarismos signifi cativos e a medida de mB 
possui 3;

b) A medida de mA possui 3 algarismos signifi cativos e a medida de mB 
possui 4;
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c) A medida de mA possui 2 algarismos signifi cativos e a medida de mB 
possui 2;

d) A medida de mA possui 2 algarismos signifi cativos e a medida de mB 
possui 4;

e) A medida de mA possui 3 algarismos signifi cativos e a medida de mB 
possui 2;

7. Relacione a segunda coluna com a medida correspondente 
indicada na primeira coluna, considerando o número de algarismos 

signifi cativos nela incluído.

( 1 ) 2.346,5 m (   ) medida com 2 algarismos signifi cativos
( 2 ) 0,026 kg (   ) medida com 1 algarismo signifi cativo
( 3 ) 0,3 cm (   ) medida com 4 algarismos signifi cativos
( 4 ) 21,3 s (   ) medida com 5 algarismos signifi cativos
( 5 ) 0,06000 kg (   ) medida com 3 algarismos signifi cativos

8. Quatro agrimensores realizaram medidas para determinar o perímetro 
de um terreno. Os resultados das medidas dos lados do terreno 

foram: 150,40 m, 149,5 m, 14995,0 cm e 151 m. Determine o perímetro. 
Com quantos algarismos signifi cativos você deve apresentar o resultado.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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Aula 4 - Ordem de grandeza

A professora iniciou a aula fazendo duas declarações chocantes: 1. A massa 
da Terra é equivalente a 15.136.800.000.000 vezes a massa da atual popu-
lação mundial; 2. A energia gerada por ano na maior hidroelétrica do mundo, 

a Hidroelétrica Itaipu Binacional, representa 0,00000000072496 da energia gerada 
no Sol em cada segundo. 

O número de vezes que a massa da Terra é maior que a massa da população mun-
dial resulta da divisão da massa da Terra que é igual a 5.974.200.000.000.000.000.
000.000 kg pela massa da população considerando-se que há 6.578.000.000 habi-
tantes e que cada um habitante tem massa de 60 kg. 

A segunda declaração resulta da divisão da energia média gerada anualmente por 
Itaipu que é de 326.232.000.000.000.000 joules pela a energia gerada pelo Sol, em 
cada segundo, ao converter 5.000.000.000 kg da massa solar em energia radiante. 
Considerando a equação de Einstein, E = mc2, onde m é a massa e c a velocidade 
da luz, a energia gerada no Sol, em cada segundo, vale 450.000.000.000.000.000.
000.000.000 joules. 

Com esses exemplos a professora mostra aos alunos que na Física é comum lidar 
com números muito grandes ou muito pequenos, e que a notação acima não é apro-
priada, pois os números se apresentam difíceis de manuseio. 

A notação utilizando exponencial de base 10 foi uma escolha natural. Nessa notação 
os números são escritos na forma, Nx10m, onde N é um fator numérico multiplicativo 
e m é o expoente da base 10. Nessa notação, os números utilizados pela professora 
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de Física são escritos, na ordem em que aparecem, como 1,51368x1013, 7,2496x10–

10, 5,9742x1027 kg, 6,578x109 habitantes, 3,26232x1017 joules, 5,0x109 kg, 4,5x1026 
joules. Com esses exemplos, nota-se, claramente, a grande utilidade da notação 
exponencial, afi rma a professora. 

O expoente na parte superior do número 10 nos diz quantas vezes o fator de 
multiplicação (N) deve ser multiplicado por 10, e o sinal negativo indica que devemos 
dividir (ao invés de multiplicar) o fator N. 

Para melhor utilizar a notação exponencial é conveniente saber algumas regras da 
potenciação:  (1) bp . bq = bp+q ;  (2) (bp)q = bpq ;  (3) b-p= 1/bp.

Resolva os seguintes exercícios

1. Segundo o texto, quais são as declarações chocantes feitas pela 
professora de Física? 

__________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

2. Explique como a professora obteve os números contidos em suas 
declarações?

__________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

3. O número que representa quantas vezes a massa da Terra é maior 
que a massa da população mundial não tem unidades. Explique o 

porquê.
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

4. Quantos anos levaria a Hidroelétrica de Itaipu Binacional para gerar 
a mesma quantidade de energia que o Sol gera em 1 segundo?

__________________________________________________________

_________________________________________________________________

5. Você conhece alguma razão que explique porque é comum na Física 
o aparecimento de números muito grandes ou muito pequenos?

__________________________________________________________

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

6. Escreva na notação exponencial de base 10 os seguintes números.

a) 0,00000003274 m =___________________________
b) 3.007.000.000.000.000 kg =___________________________
c) 0,00000000000053 m =___________________________
) 870.342.000.000.000.000.000 s =___________________________

7. Utilizando as regras simples da potenciação apresentadas no texto 
resolva os itens a seguir:

a) 102x104x103 =___________________________
b) 10–2x103x10–5 =___________________________
c) 102:10–2 =___________________________
d) 10:106 =___________________________
e) (102)3x10–5 =___________________________
f) (103)4:10–14 =___________________________
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Aula 5 - Jornada nas terras da razão (Parte 1)

 

 Para o aluno ter plenas condições de estudar e aprender ciências é necessário 
que ele domine as operações formais. Esse domínio inclui a capacidade de: 

raciocinar com a aritmética, principalmente na multiplicação e divisão de 1. 
números;
conhecer as variáveis do problema estudado;2. 
reconhecer quando faltam informações sobre o problema;3. 
chegar a conclusões partindo de elementos simples já conhecidos;4. 
raciocinar na busca do modelo para o problema. 5. 

Contudo, o que se observa é que uma das mais sérias difi culdades enfrentadas pelos 
alunos do ensino básico é explicar ou interpretar o signifi cado da multiplicação e 
divisão (razão) entre dois números, quer sejam puros quer expressem uma grandeza 
física. Essa difi culdade é um dos maiores impedimentos ao estudo da Física. 
A operação multiplicação tem três formas de interpretar: 

a multiplicação de números puros (que não expressam nenhuma grandeza física) 1. 
como sendo a adição repetida de um desses números, sendo a quantidade de 
repetições indicada pelo outro número. Por exemplo, 5x7 = 5+5+5+5+5+5+5 = 
7+7+7+7+7=35; 

a multiplicação de um número puro por um número que expressa uma grandeza 2. 
física é a soma repetida do número que expressa a grandeza física na quantidade de 
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repetições indicada pelo número puro.  
Por exemplo, 5x7 m = 7m+7m+7m+7m+7m = 35m;

a multiplicação de números que representam grandezas físicas não utiliza a 3. 
idéia de somar repetidamente. Portanto, multiplicar um comprimento (5 m) por 
outro comprimento (7 m) resulta em 35 m2, que expressa o valor de uma nova 
grandeza física denominada área. 

Podemos pensar a multiplicação entre números que expressam grandezas físicas 
como uma soma de “caixinhas”, cada uma delas valendo “uma nova unidade”, conforme 
mostrado na fi gura a seguir. Observamos que a multiplicação de um comprimento por 
outro comprimento [(7m)x(5m) = 35 m2] resulta em uma soma de caixinhas unitárias 
de área 1m por 1m, ou 1m2. 

Resolva as seguintes questões.

1. Segundo o texto, o aprendizado requer que o aluno possua diversas 
capacidades. Cite as capacidades necessárias para que um aluno 

aprenda Física. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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2. Descreva as três formas de interpretar a multiplicação. Dê um 
exemplo de cada uma delas.

_________________________________________________________+_______

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

3. Dê exemplos de novas grandezas físicas que resultam do produto 
de duas ou três outras grandezas físicas (pesquise na aula 2 do seu 

Caderno Primeiro Aprender).

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

4. Conforme dito no texto, a multiplicação entre grandezas físicas pode 
ser vista como uma soma de “caixinhas unitárias”. Tendo como base 

essa idéia, ajude o Marcelo a resolver o seguinte problema: ele foi estudar 
na casa de Juliana e verifi cou que o piso da sala tinha um total de 80 lajotas 
quadradas com lado de 50 cm. Ajude ao Marcelo determinar a área dessa 
sala.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

5. Um camponês deseja saber a área do terreno onde vai plantar 
milho. Ele verifi cou que as medidas desse terreno tem, de frente, 

40 vezes o tamanho do cabo de sua enxada e de fundos, 140 vezes esse 
comprimento. Se o comprimento do cabo da enxada é de 1,25 m, determine 
a área do terreno.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

6. O camponês da questão anterior sabe que pode plantar “linhas de pés de 
milho” com cinco pés de milho por metro e as linhas separadas de um metro. 

Calcule a máxima quantidade de sementes que esse camponês utilizará no terreno 
cuja área foi determinada na questão 5 acima, sabendo que poderá usar os limites 
do terreno.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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Aula 6 - Jornada nas terras da razão (Parte 2)

 

Para números puros, aqueles que não estão associados a uma grandeza física,  
como, por exemplo, o  tempo, a massa, o comprimento e o volume, a razão 
entre dois desses números é interpretada com a ajuda da operação subtração. 

O resultado da razão 35
5

 é interpretado como a quantidade de vezes que o número 5 

está contido no número 35. Assim, a interpretação para essa divisão é “subtrair” 5 de 
35, repetidamente, por 7 vezes.

Por outro lado, para a razão 46
6

, a interpretação dada é subtrair o número 6 do número 

46 por 7 vezes, repetidamente, sobrando o número 4, que é um número menor que 
6.
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No caso em que os termos da razão (o numerador e o 
denominador) não são números puros a interpretação 
será outra. Seja agora a razão 2

1

h
h

, onde h1 e h2  

representam as alturas  de dois prédios. Nesse 
exemplo, o resultado da  razão é interpretado como 
uma comparação entre  as

 
alturas dos edifícios. O 

número obtido da razão representa quantas vezes 
um edifício é mais alto, ou mais baixo, que o outro. 

Para a razão 2

1

h
h

  = 2, o edifício de maior altura tem o 

dobro da altura do edifício mais baixo. A interpretação 
comparativa é utilizada quando a mesma grandeza 
física (tempo, massa, comprimento, volume, etc.) compõe os termos da razão. 

Responda as questões a seguir.

1. O que é um número puro? 

__________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

2. De forma sucinta defi nem-se grandezas físicas como as propriedades 
mensuráveis dos objetos tais como carro, foguete, partícula, átomo, gás, 

entre outros. Baseando-se nesta defi nição cite seis grandezas físicas.
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

3. Subtraia, sucessivamente, o número 5 de 35. Quantas vezes 5 está contido 
no número 35? Nessa série de subtrações, após subtrair 6 vezes o número 

5 de 35, que número restará?
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

4. Um aluno afi rma que observou um balão incendiar-se após atingir 
uma altura igual a dez vezes a altura do próprio balão, caindo em 

seguida. Se altura do balão era de 9,50 m, então a altura de queda foi de  
95,00 m. 

Assinale Verdadeiro (   ) se você concorda com a afi rmativa acima ou Falso 
(   ) em caso contrário. 



260 Física

5. Considere as proposições abaixo:  

(a) Uma palmeira adulta tem quatro vezes a altura de uma palmeira 
jovem; 

(b)  A massa de um automóvel é um quarto da massa de um ônibus; 

(c)  O tempo de viagem de avião de Fortaleza para São Paulo é uma vez e 
meia maior que o tempo de viagem para Brasília; 

(d)  A viagem de automóvel, entre duas cidades, gasta três quintos do tempo 
gasto por ônibus. 

Escreva as razões que representam as proposições acima.   

(a) ________ (b) ________        (c) ________    (d) ________ 

6. Para as razões abaixo, assinale com A se a mesma pode ser 
interpretada como uma subtração; com B se pode ser interpretada 

como uma comparação e com C se a mesma não se enquadra em nenhum 
desses casos.

(a) (    )
3

3,0kg
m

(b) (    ) 6
20
m
m

(c) (    ) 54
7

(d) (    ) 4,0
30
kg
kg

(e) (    ) 9
2

(f) (    ) 60
1
km
h

(g) (    ) 3,0
40min

h (h) (    ) 4
3

(i) (    ) 7,0
$2,00
m

R

7. Segundo o texto, para razões de grandezas físicas a subtração não 
é utilizada. Explique esta afi rmativa.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

8. Em um programa de rádio, o locutor anuncia que dará um prêmio 
para quem explicar do modo mais simples o resultado da divisão do 

número 127 pelo número 11. 

(a) Que explicação você daria ao locutor? 

(b) Nessa divisão, qual a interpretação para o número 6?

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

9. No domingo passado, após uma corrida de jangadas, o juiz explicou 
que a jangada vencedora ganhou porque ela tinha uma vela de altura 

igual a 5,0 m, enquanto que a segunda colocada tinha uma vela com 4,0 m 
de altura.
(a) Considere a razão                           . Como você classifi ca essa razão? 
Explique.

(b) Considere a razão 4,0
5,0

 , também escrita como 4,0m 0,80
5,0m

= .

Interprete corretamente essa razão.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

5,0m 5,0= =1,25
4,0m 4,0
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Aula 7 - Jornada nas terras da razão (Parte 3)

Suponha que as massas transportadas por dois caminhões semelhantes, A e B, 
são aferidas na balança de um Posto Fiscal. 

Foi anotado que a razão entre a massa transportada por A e a massa 
transportada por B vale três (         =3). A interpretação dada para esse resultado é que 
a massa transportada pelo caminhão A é três vezes maior que massa transportada 
pelo caminhão B. 

Vamos agora supor que um aluno comprou em um supermercado, 4 kg de certo 

produto por R$ 5,00. A razão              não pode representar o quanto o aluno pagou 

pelos 4 kg do produto, pois esse número é o valor de cada quilograma do produto. 

Adicionalmente, sabe-se que a razão inversa  4Kg  
R$ 5,00

  representa quanto do produto 
pode ser comprado com um real. 

Para fi nalizar, vamos falar de um novo material que foi comprado para o laboratório da   
escola. A compra consistiu de uma amostra de 400 g desse material e verifi cou-se que   
5 g dele têm volume correspondente a um centímetro cúbico. Portanto, a razão

nos informa quantas “porções” de 5 g estão contidas em 400 g do material. Como cada 
“porção de 5 g” tem um volume de um centímetro cúbico, concluímos que o volume do 

novo materialé igual a 80 cm3. Esse volume pode ainda ser obtido pela razão

nos fornece o valor de oitenta centímetros cúbicos.

A

B

m
m

R$5,00
4kg

400g
5g

3

400g
5g

cm
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Resolva as seguintes questões. 

1. No primeiro parágrafo, se a massa transportada pelo caminhão A é 
de nove toneladas, então a massa transportada pelo caminhão B 

vale:

___________________________________________________________

2. De acordo com as informações do terceiro parágrafo, qual é o custo 
de cada quilograma (kg) do produto comprado pelo aluno: 

R$ _________________________________________________.

3. O texto do terceiro parágrafo afi rma que a razão 4Kg  
R$ 5,00

 é 
interpretada como a massa do produto comprada com um real. Que 

massa do produto é comprada com R$ 1,00? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

4. O volume ocupado por 10 gramas do material comprado para o 
laboratório da escola, de acordo com o quarto parágrafo, vale:

_________________________________________________________________

5. A razão  R$ 5,00  
4 Kg

 , no terceiro parágrafo, não pode representar o quanto 

o aluno pagou pelos 4 kg do produto, porque esse é o valor pago por um 
quilograma do produto. O valor de 1 kg do produto vale:

(a) R$ 6,00  (b) R$ 4,00   (c) R$ 1,25   (d) R$ 1,00 

6. Explique porque a interpretação dada no segundo parágrafo para a razão 
entre as massas transportadas nos caminhões A e B está correta.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

7. Explique porque a razão              , referida no quarto parágrafo, é numericamente 

igual ao volume ocupado pelos 400 g de material.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

400g
5g
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8. Considere a densidade, d, como sendo a razão entre quantidade de 
massa de um material que ocupa o volume de um centímetro cúbico 

(1 cm3) e esse volume e que você está de posse de um objeto com massa 
igual a 360 g, ocupando um volume de 480 cm3. 

(a) Explique o signifi cado da razão 360g   
480 cm3

. 

(b) Explique também o signifi cado da razão inversa 480 cm3   
360g

. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

9. Dois alunos fazem uma aposta para saber qual deles ganhará uma corrida de 
meia distância. O tempo total gasto pelo perdedor foi de 15 minutos e a razão 

entre os tempos gastos por esses alunos é igual a     . 

(a) Explique qual é o signifi cado dessa razão. 

(b) Explique qual é o signifi cado da razão inversa      ? 

(c) Utilizando o raciocínio desenvolvido nos itens anteriores encontre o tempo gasto 
pelo aluno que venceu a corrida. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

5
4

4
5
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Aula 8 - Jornada nas terras da razão  (Parte 4)

Nas aulas anteriores a interpretação geral para a razão foi aquela que associa 
o numerador com “uma unidade” do que está representado no denominador. 
Vamos agora modifi car um pouco os exemplos sobre a razão de dois 

números. 
Como primeiro exemplo vamos supor que você possui uma amostra com 200 g de um 

material cuja densidade é igual a         . Desejando saber qual é o volume ocupado 

pela amostra, você calculou a razão                encontrando 50 cm3. 

Vamos para outro exemplo, agora envolvendo a circunferência. Qual é o valor do 
diâmetro de um círculo, se sua circunferência tem 62,8 cm de comprimento? 
Como sabemos, o comprimento da circunferência, C, é igual a 3,14 vezes o diâmetro, 
D, do círculo, ou C/D = π (pi). Essa razão pode ser interpretada se considerarmos que 

3

4,0g
cm

3

200g
4,0g

cm
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3,14 cm na circunferência correspondem a 1,0 cm no diâmetro. Logo, ao determinar 
quantas vezes 3,14 está contido em 62,8 cm, teremos determinado o valor do diâmetro 
que, nesse caso, é igual a 20,0 cm. 
Para fi nalizar vamos alterar o contexto na 
intenção de tornar a questão mais interessante. 
Considere que temos uma amostra de 800 g de 

um material cuja densidade é 3

5,0g
cm   .  

Adicionando  200 g do mesmo material à amostra, 
de quanto o volume do bloco aumentará? O 
seu raciocínio lógico o conduziu para calcular a 
razão   e, dessa forma, você obteve o acréscimo 
de volume da amostra que é de 40,0 cm3. 

Resolva as seguintes questões. 

1. Qual é, de acordo com o texto, a interpretação geral para a razão 
entre dois números?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

2. O volume ocupado por 20,0 gramas da amostra descrita no segundo 
parágrafo vale:

_________________________________________________________________

3. Desenhe um círculo e indique sua circunferência e o seu diâmetro. 
Usando uma régua e um pedaço de cordão meça o diâmetro do 

círculo e a sua circunferência. Quanto vale e qual é o nome da razão entre 
os valores encontrados para a circunferência e o diâmetro? 
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4. Quantos gramas do material referido no quarto parágrafo ocupa o 
volume de 15 cm3? 

(a) 0,75 g    (b) 7,5 g     (c) 75,0 g    (d) 750,0 g

5. Você reconhece o símbolo π? Descreva-o. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

6. Explique o raciocínio utilizado para concluir que 1 cm no diâmetro de um 
círculo corresponde a 3,14 cm  na sua circunferência.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

7. Em dezembro de 2007 foi descoberto um novo material. Uma de suas 
características, a densidade, foi determinada como sendo igual a          . 
(a) Qual a sua interpretação para a densidade do material? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
(b) Qual é a sua interpretação para o inverso da densidade, cujo valor é             
            ?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(c) Qual é a massa do material que ocupa um volume de 14 cm3?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(d) Adiciona-se 200 g desse material à amostra existente no laboratório de sua 
escola. Calcule o volume adicionado à amostra.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

3

2,0g
cm

30,5cm
g
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Um aluno resolveu juntar moedas de R$ 1,00 em um cofre que consistia de 
um jarro de barro completamente cheio de água, de modo que as moedas 
depositadas fi cavam no fundo do jarro. Ele observou que, ao depositar uma 

moeda, certa quantidade de água entornava (derramava) do jarro, ao depositar duas 
moedas o dobro daquela quantidade de água entornava (derramava) do jarro, e assim 
por diante. 

A partir de suas observações ele concluiu que: 

1. A massa de moedas no fundo do 
jarro aumenta com o aumento do 
número de moedas depositadas por 
vez; 

2. O número de moedas depositadas 
por vez está relacionado com a 
correspondente quantidade de água 
entornada; 

3. A quantidade de água entornada 
está relacionada com o volume das 
moedas depositadas por vez – a moeda 
passa a ocupar o volume que antes 
era ocupado pela água entornada. 

Responda aos exercícios abaixo:

1. O que o aluno observou, conforme descrito no primeiro parágrafo? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Aula 9 - Proporção direta em cofre d’agua com moedas
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2. Qual é o signifi cado da expressão “e assim por diante.”, no fi nal do 
primeiro parágrafo? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

3. Explique o gráfi co volume de moedas versus massa de moedas.   

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

4. Considerando que o volume da moeda de R$ 1,00 seja 0,5 cm3 e 
que o total de água entornada foi de 200,0 cm3, escolha a opção que 

representa o total de dinheiro acumulado no fundo do pote.

(a) R$ 100,00      (b) R$ 200,00    (c) R$ 300,00      (d) R$ 400,00

5. Explique a conclusão 2 do texto.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

6. Diga com suas palavras o que signifi ca a inclinação da reta no gráfi co 
volume de moedas versus massas de moedas.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

7. Usando o enunciado da questão 4 acima, e que o mililitro (ml) é 
uma unidade de volume muito conhecida e utilizada, determine, em 

unidades de mililitros, quanto de água foi entornado. 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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Durante uma viagem de carro ao interior do Estado um aluno resolveu fazer uma 
experiência. Ele observou que a distância percorrida pelo carro, “marcada” no 
hodômetro do painel, aumentava de 30 km a cada meia hora. Por outro lado, 

ele observou que o “marcador” de combustível diminuía sempre do mesmo valor, 
equivalente a 3 litros, no mesmo intervalo de tempo, ou seja, o combustível diminuía 
3 litros a cada meia hora. 

Esse aluno, a partir de suas observações, concluiu que: 

O hodômetro registrava os mesmos acréscimos de distância a cada meia hora;1. 
A quantidade de combustível no tanque do carro diminuía do mesmo valor a 2. 
cada meia hora. 

A partir dessas duas premissas o aluno chegou a uma conclusão mais geral – a 
distância percorrida e a quantidade de combustível no tanque comportam-se de forma 
inversa em relação ao tempo, isto é, enquanto a distância percorrida aumenta com o 
passar do tempo, a quantidade de combustível no tanque diminui. 

Responda as seguintes questões:

1. (a) Qual foi a distância percorrida durante a primeira hora de 
viagem? 

___________________________________________________________.

(b) Quanto combustível foi consumido na primeira hora de viagem?  

___________________________________________________________.

Aula 10 - A proporção inversa e o consumo de combustível
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2. Qual a distância percorrida e a quantidade de combustível consumida 
em duas horas de viagem? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

3. Que conclusões o aluno tirou a partir de suas observações?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

4. Que conclusão mais geral o aluno tirou? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

5. (a) Escreva a razão entre a distância percorrida e o tempo de viagem 
para a primeira meia hora.

_________________________________________________________________

(b) Escreva a mesma razão para a primeira hora e para a segunda 
hora de viagem.

_________________________________________________________________

6. Explique os resultados obtidos na questão anterior.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

7. O aluno observando o hodômetro do carro e o relógio escreve a 
seguinte tabela para a distância percorrida e o tempo de viagem. 

s (distância, km) 30 60 90 120 150
t (tempo, h) 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
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(a) Esboce o gráfi co correspondente à tabela acima. 

(b) Podemos afi rmar que há uma proporção direta entre a distância 
percorrida e o tempo de viagem? Se sim, determine o valor da 
constante de proporcionalidade entre essas grandezas. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

8. Chamando de s a distância percorrida pelo carro e de t o tempo de 
viagem, escreva a expressão que relaciona essas grandezas. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

9. O aluno desenhou o seguinte gráfi co para a quantidade de combustível 
no tanque e o tempo de viagem.
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(a) Podemos afi rmar que há uma relação direta entre a quantidade 
de combustível no tanque e o tempo de viagem? Explique.  Que 
interpretação você dá para a inclinação do gráfi co?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

10. A partir dos valores da quantidade de combustível e do tempo de 
viagem, o aluno concluiu que o consumo de combustível do carro 

era de um litro a cada dez quilômetros. Em sua opinião os cálculos do aluno 
estão corretos?
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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Aula 11 - A planta da casa e o nosso quarto

Após o jantar seu pai o convida, e também à sua irmã, para discutirem sobre 
a casa que ele planeja construir. Ele apresenta a planta da casa em escala 
1:100, sendo o desenho apresentado em centímetros. Essa relação de escala 

signifi ca que cada centrímetro no desenho corresponde a 100 centímetros da casa.
A casa é composta de varanda, sala de estar, três quartos, cozinha e banheiro. As 
dimensões do seu quarto e também do quarto de sua irmã são iguais e tem forma de 
quadrado com lado igual a três metros (3,0 m).
Ao fi nal da explicação de seu pai, vocês argumentam que as dimensões (largura e 
comprimento) dos quartos destinados a vocês são pequenas e que deveriam dobrar 
de tamanho.
Seu pai pensa na proposta de vocês e pondera que os quartos com as dimensões seis 
metros (6,0 m) por seis metros (6,0 m) fi carão muito grandes, com área de trinta e seis 
metros quadrados (36,0 m2). Ele também argumenta que os custos com o material das 
paredes, do telhado, do piso e da pintura, por exemplo, aumentarão de quatro vezes.
Ele então defende que os quartos deveriam ter uma das dimensões multiplicada por 
um fator um e meio (1,5), enquanto que a outra dimensão permaneceria inalterada.

Resolva as seguintes questões. 

1. Explique o que signifi ca “a planta da casa em escala 1:100”.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

2. De acordo com o texto, quantos e quais são os cômodos da casa 
que seu pai planeja construir? 
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

3. Indique as dimensões (largura e comprimento) do quarto de sua irmã, 
assim como o seu, conforme foi inicialmente apresentado pelo seu 

pai: 

(a) (2,0 m) e (2,0 m) (b) (3,0 m) e (3,0 m)
(c) (4,50 m e a m) e (3,0 m) (d) (6,0 m) e (6,0 m)

4. Qual das opções abaixo melhor representa a forma e a área de seus 
quartos proposto pelo seu pai? 

(a) quadrado e 4,0 m2 (b) quadrado e 6,0 m2

(c) quadrado e 9,0 m2 (d) retângulo e 13,5 m2

5. (a) Qual a proposta que vocês fazem para seu pai em relação às 
dimensões de seus quartos? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(b) A área do quarto proposto por você e sua irmã é igual a
_________________________________________________________________

6. Quais os argumentos que seu pai usa para não aceitar as dimensões 
que vocês propõem para seus quartos? Esses argumentos estão 

corretos? Justifi que.
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

7. Seu pai propõe novas dimensões para os quartos de vocês. 

(a) Quais são essas dimensões? 
___________________________________________________________

(b) Qual é o formato dos quartos propostos pelo seu pai? 
___________________________________________________________

(c) Qual é a área dos quartos propostos pelo seu pai?
 ________________________________________________________________
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8. Qual é a razão entre as áreas dos quartos obtidas no item (b) da 5ª 
questões e no (c) da 7ª questão? O que essa razão signifi ca?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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Aula 12 - Os Cubos, suas Superfícies e a Tinta Gasta

Nos jardins de um Colégio Estadual de Ensino Médio encontra-se um monumento 
que é formado por três cubos suspensos, cujas arestas medem um metro, dois 
metros e três metros (1,0 m; 2,0 m; 3,0 m). 

O Colégio está passando por uma reforma geral e a sua Direção vai aproveitar a 
oportunidade para pintar os cubos que estão com as pinturas pichadas. Para impedir 
que os cubos sejam pichados novamente, eles utilizarão uma tinta especial, cuja 
especifi cação de rendimento diz que cada litro de tinta é sufi ciente para pintar somente 
um metro quadrado (1,0 m2). Desde que, a área da superfície de um cubo de aresta 
a é igual a 6a2, pois a superfície de um cubo é formada por seis quadrados iguais, o 
pintor afi rma que uma lata com 6 litros será sufi ciente para pintar apenas o cubo de 
aresta um metro (1,0 m). Ele também ressalta que a superfície do quadrado de lado 2a 
é quatro vezes a superfície do quadrado de lado a (4a2); da mesma forma a superfície 
do quadrado de lado 3a é nove vezes a superfície do quadrado de lado a (9a2). 
O pintor também afi rma que as áreas das superfícies dos cubos de aresta 2,0 m e 3,0 
m, valem 24,0 m2 e 54,0 m2, respectivamente; portanto, ele conclui que o total de tinta 
que será usada para pintar os três cubos será igual a oitenta e quatro litros (84,0 l). 

Resolva as seguintes questões. 

1. Descreva o monumento que existe nos jardins do colégio. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

3a

2a

a
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2. Desenhe um cubo e indique sua aresta. 

3. Por que a direção do colégio resolveu pintar o monumento? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

4. O que diz a especifi cação de rendimento da tinta? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

5. Faça a distinção entre a palavra quadrado na frase “... para pintar 
somente um metro quadrado (1,0 m2).” e a palavra quadrados na 

frase “...superfície de um cubo é formada por seis quadrados iguais,”. 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

6. Assinale a alternativa que corresponde ao número de faces de um 
cubo e o formato dessas faces. 

(a) 2 e quadrado (b) 4 e quadrado
(c) 6 e quadrado (d) 8 e quadrado

 

7. Assinale se é verdadeira ou falsa à seguinte afi rmativa: ”a área da 
superfície de um cubo de aresta a é igual a 9a2”. 

(   )  Verdadeira   (   ) Falsa  
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8. Como o pintor concluiu que a área da superfície do cubo intermediário 
é 24,0 m2 e que a área da superfície do cubo maior é igual a 54,0 

m2?
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

9. Você concorda com o pintor quando ele afi rma que serão gastos 
84,0 litros de tinta para pintar os três cubos? Se sim, explique e diga 

quanta tinta será gasta em cada um dos cubos do monumento. 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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Das palavras gregas “bios” = vida e “logos” = estudo, surge o nome da 
ciência dedicada a compreender e explicar os mistérios da vida. Ingresse 

conosco nos domínios da Biologia...
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Chico não se conformava:

– “Quer dizer, professor, que as pessoas acreditavam que a 
vida surgia a partir da ‘matéria bruta’, assim, do nada?”
O professor Marcos coçou o nariz, sorriu e disse:
– “Pois é, Chico. Chamavam de geração espontânea”.
– “Mas como pode? O pessoal era meio bobo?”
– “Nada disso. Havia motivos para acreditarem nisso: 
de vez em quando alguém observava, por exemplo, 
que do lixo surgiam larvas de moscas e fi lhotes de 
rato. Então se perguntavam: de onde esses bichos 
vinham, afi nal?”
– “Ora, professor, a gente sabe que as larvas de 
mosca vêm dos ovos postos pelas moscas adultas, 
e que os fi lhotes de rato são crias de ratos adultos”.
– “Chico, hoje é fácil dizer isso, mas se imagine naquele 
tempo, quando a ciência estava engatinhando e pouco 
se sabia de coisas que hoje achamos comuns”.
– “Bem, vendo desse jeito...” 
A aula era sobre origem da vida. O professor explicava a geração espontânea, ou 
abiogênese (a = negação; bio = vida; gênese = formação, origem). Passeou pela História, 
contando à turma que em 1862 o químico e biólogo Louis Pasteur pôs fi m a essas 
crenças. O cientista francês, através de experimentos, mostrara que um organismo 
vivo, por mais simples que seja, só pode surgir a partir de outro ser vivo pré-existente. 
Estava comprovada a biogênese.

Aula 01 -  Origem da Vida

COMO FOI QUE TUDO COMEÇOU?

D I C A . . .

Vamos dar um pequeno intervalo nessa história e exercitar o raciocínio?

1. No texto há duas palavras sublinhadas. Localize-as e faça os 
exercícios a seguir. Se necessário, use o dicionário.

1.1. O que signifi ca “espontânea”?___________________________

___________________________________________________________

1.2. Sobre a expressão “geração espontânea”, o que ela quer dizer? 
Refere-se à geração de quê? ___________________________________

Pesquise mais sobre a vida de Louis Pasteur na Internet. Sugestões de sites: 
http://www.pasteur.saude.sp.gov.br/historia_02.htm;

http://pt.wikipedia.org/wiki/Louis_Pasteur;
http://www.cdcc.usp.br/ciencia/artigos/art_31/EraUmaVez.html
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___________________________________________________________

1.3. Que sentido o termo “engatinhando” dá à frase? ____________

___________________________________________________________

2. A partir do que diz o texto quanto à formação do termo “abiogênese”, 
como você interpreta o signifi cado correto dessa palavra?

a) a vida se origina de outra vida.
b) a vida pode se originar de matéria não-viva.
c) não existe uma origem para a vida.
d) a origem da vida não pode ser explicada.

O diálogo entre o professor Marcos, de Biologia, e os alunos, sobre a 
origem da vida, continua... Mas atenção: faltam algumas palavras no texto; 
em cada espaço vazio (numerado) escreva a palavra que você acha que 
daria sentido e coerência ao mesmo.

3. Escolha a melhor palavra para cada caso dentre a lista a seguir: 
mesmo; autor; vulcão; atmosfera; elétricas; Pasteur; matéria.

C o n t i n u a ç ã o . . .
Do fundo da sala, outro aluno questiona:

– “Mestre, aqui no livro de Biologia diz que em 1924 um cientista 
russo, Oparin, propôs uma teoria de que a vida teria surgido na 
Terra primitiva a partir de substâncias químicas, como amônia, 
gás metano e hidrogênio, que, em meio aquoso, recebiam radia-
ção do sol e descargas (1) ____________ dos raios. Essas subs-
tâncias foram se combinando aleatoriamente, até que, depois de 

muito tempo, forma-
ram seres microscópicos, semelhantes a 
células. Isso não é um tipo de abiogêne-
se?”
– “De certa forma é, Henrique. Mas é dife-
rente”.
– “Em quê?”
– “Na teoria de Oparin, a vida se formou a 
partir de (2) _____________ não-viva após 
um tempo excessivamente longo, de mi-
lhões e milhões de anos. Depois disso foi se 
adaptando e se modifi cando, evoluindo e 
dando origem a seres diferentes, até pro-
duzir todos os organismos da Terra”.

Alexander  Oparin
Durante muitos anos a 
teoria mais aceita sobre 
como teria sido a terra 
primitiva imaginava 
um ambiente contendo 
metano, amônia, vapor 
d’água e hidrogênio, 
e que a combinação 
destes gases com 
descargas elétricas, 
raios ultravioletas, 
calor e chuva teriam, 
espontaneamente, dado 
origem à vida em nosso 
planeta.
      Terra Primitiva
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4. Amplie seu vocabulário. Pesquise no dicionário o signifi cado das 
quatro palavras sublinhadas nessa parte do texto:

4.1. Aquoso: ____________________________________________
4.2. Aleatoriamente: ______________________________________
4.3. Titubeou: ___________________________________________
4.4. Simulando: _________________________________________

5. No último parágrafo o texto fala das “substâncias certas” usadas por 
Miller em sua experiência. Que substâncias são essas? Assinale-as 

dentre as seguintes:

(     ) Oxigênio   (     ) Amônia
(     ) Hidrogênio   (     ) Monóxido de carbono
(     ) Água    (     ) Dióxido de carbono
(     ) Metano   (     ) Nitrogênio

6. Por que os aminoácidos produzidos no experimento de Miller foram 
considerados por muitos como uma evidência em favor da teoria de 

Oparin sobre a origem da vida, a ponto de a maioria dos livros de ciências 
tratarem o assunto como praticamente “comprovado”?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

– “Então, a diferença entre a abiogênese que (3) _____________ desmentiu e a 
abiogênese da origem da vida é só o tempo de duração?”
– “Errr... Mais ou menos...”, titubeou Marcos.
– “Mas foi assim mesmo que aconteceu? Porque aqui no livro o (4) ___________ 
escreve como se o mistério da origem da vida tivesse sido resolvido por Oparin, e 
pronto”.

– “Bem, houve um biólogo americano, o Miller, que fez um 
experimento em 1953 simulando as condições da Terra 
primitiva previstas por Oparin. Colocando as substâncias 
certas e submetendo-as a descargas elétricas e radiação 
ultravioleta, ele conseguiu produzir aminoácidos, que são 
os componentes das proteínas. E as proteínas são a base 
da vida. Isso foi um golpe para as pessoas que acreditavam 
que a vida teria surgido de outra forma”.

Stanley Miller
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OPARIN E MILLER DESCARTADOS?

7. Com base no comentário acima, em sua opinião os livros de ciências 
e de Biologia devem:

a) continuar apresentando a hipótese de Oparin como a explicação 
correta para a origem da vida na Terra, pois o experimento de Miller 
provou sua validade.

b) mostrar que a hipótese de Oparin é totalmente falsa, devendo fi car 
fora dos livros escolares, uma vez que há provas de que a atmosfera 
primitiva da Terra não era como previu o biólogo russo.

c) continuar apresentando a explicação de Oparin para a origem 
da vida na Terra, porém não como sendo a correta, e sim como 
uma dentre outras explicações, as quais também devem ser 
mencionadas nos livros, principalmente as que consideram uma 
atmosfera primitiva com CO2 e N2.

O Dr. David Luz, pesquisador do Observatório de Paris-Meudon e do Centro 
de Astronomia e Astrofísica da Universidade de Lisboa, escreveu um artigo científi co 
intitulado “Um mega-laboratório de química”. Nele, onde se refere às descobertas 
sobre Titã, uma das luas do belíssimo planeta Saturno, o Dr. Luz faz coro com vários 
outros cientistas, comentando a respeito da teoria de Oparin e do experimento de 
Miller: 

“Desde a década de 1950 os conhecimentos evoluíram, e os cientistas perceberam 
que a atmosfera primitiva da Terra não era bem como Miller havia simulado: em vez 
de metano e amônia ela deveria ter grandes quantidades de dióxido de carbono 
(CO2) e nitrogênio (N2). (...) Assim, uma hipótese que parecia promissora teve de 
ser afastada à luz dos novos conhecimentos”.

(Fonte: http://www.portaldoastronomo.org/tema43.php).
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O método científi co é uma maneira inteligente e organizada de se buscar 
entender as coisas que nos cercam, tentando (1) _______________ os erros de 
interpretação. Já notou como tanta gente tem opinião sobre muita coisa, mas na hora 
de “provar” o que diz, não sai nada, ou apenas repetem a opinião de outros? Pois 
é, certas pessoas são assim mesmo, muito chegadas ao “achismo” e nem sempre 
interessadas nos fatos. Ou, então, imaginam que têm os “fatos”, mas quando estes 
são verifi cados, nem são fatos de (2) ____________. Até cientista às vezes comete 
esse tipo de (3) _______ , sabia?

O mais legal é que os princípios do método científi co não têm de ser (4) 
_______________ da ciência. Há oportunidades para usá-los em algumas situações 
da vida cotidiana. Mas é preciso estar atento ao fato de que esse método só se 
aplica a eventos e fenômenos observáveis, que possam ser medidos, testados e 
verifi cados de forma objetiva. Não serve para (5) ______________ muito subjetivas 
ou transcendentes, como os assuntos de fé, por exemplo.

Aula 02 - Método Científi co

MÉTODO CIENTÍFICO – AFINAL, O QUE É ISSO?

A fi gura a seguir retrata, resumidamente, as etapas básicas do 
método científi co.

Oi, estamos aqui de novo! Desta vez é para conversarmos sobre Método 
Científi co. Antes, observe que há algumas palavras faltando no texto. Isso 
é para fi car ainda mais divertido, exercitando seu raciocínio enquanto lê. 

À medida que for caminhando no texto, preencha cada espaço em branco com a 
palavra que você acha que dá coerência à idéia que está sendo transmitida. Vamos 
lá, então?
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1. Coloque em ordem crescente, usando números, as etapas do método 
expostas na fi gura e que encontram-se misturadas abaixo:

(     ) Verifi cação das hipóteses
(     ) Documentação
(     ) Perguntas
(     ) Observações
(     ) Descobertas
(     ) Conclusões
(     ) Hipóteses

Pensou que o texto havia terminado, não é? Nada disso, foi só uma 
breve interrupção para a gente ver se você está atento. Vamos continuar? 
(OBS: Por enquanto, não preste atenção aos números entre parênteses, 
entre um parágrafo e outro; vamos usá-los mais adiante).

C o n t i n u a ç ã o . . .
A aplicação do método deve respeitar a seqüência 

de etapas mostradas na fi gura, caso contrário aumenta 
o risco de se chegar a conclusões falsas. 

(1)
A essa altura, especialmente depois de ter feito o primeiro 
exercício sobre as etapas do método científi co, você já 
deve ter se dado conta de como, nele, tudo parte da 
curiosidade e da observação. Quando fi camos curiosos 
a respeito de alguma coisa, passamos a observá-la 
com mais atenção. A partir daí começamos a querer 
saber, a buscar uma explicação coerente para aquilo 
que observamos, e isso nos leva a fazer perguntas. As 
perguntas nos induzem a colher dados e informações, 
para então nos conduzirem à formulação de hipóteses, 
isto é, uma ou mais suposições que imaginamos serem 
prováveis explicações para o que queremos saber.

(2)
Nossas hipóteses, porém, podem estar erradas, ou parcialmente certas, não é? Por 
isso, antes de adotar uma delas como possível verdade, temos de arranjar um jeito de 
submetê-las, todas, a testes e verifi cações. Essa é a parte mais importante do método 
científi co, pois se não fi zermos direito, todas as conclusões podem sair erradas. 

(3)
Mas, pode ser que os testes reforcem uma das hipóteses, indicando que ela pode ser 
a explicação certa para o que queremos saber. Nesse caso, essa conclusão deve ser 
registrada em detalhes, para que não se perca e outros possam estudá-la, repetir os 
experimentos e assim por diante.
                                                        (4)
Uma vez comprovada a hipótese, tem-se uma descoberta: signifi ca que alguém 
observou algo que até então ninguém havia explicado, pensou numa provável 
explicação, fez experimentos e descobriu que sua explicação estava certa.
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2. Na continuação do texto, que você acabou de ler, está faltando um 
parágrafo inteiro. Ele está reproduzido a seguir, veja só:
“Depois que as hipóteses são testadas, pode ser que nenhuma 

venha a ser validada, ou seja, experimentos podem levar à conclusão de 
que nenhuma das suposições feitas está correta. Se isso acontecer, novas 
hipóteses podem ser formuladas e depois testadas”. 

Perceba que o conteúdo dele é muito importante para dar sentido e 
continuidade ao texto. Sua função, agora, é descobrir a localização correta 
desse parágrafo. Ele se encaixa exatamente num daqueles espaços 
numerados de 1 a 4. Em que lugar cabe o parágrafo omitido? Por que 
razão você acha que o lugar certo é esse que escolheu?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

3. Há duas palavras sublinhadas no texto. Pesquise o signifi cado delas 
no dicionário e anote aqui:

Suposições: _________________________________________________

Coerente: ___________________________________________________

4. No segundo parágrafo dessa continuação do texto você deve ter 
visto o vocábulo “nele”. Volte lá e releia aquela parte. No contexto do 

parágrafo, o termo citado se refere a:

a) o exercício. 
b) o método científi co.
c) o risco de se chegar a conclusões falsas.
d) o curioso que quer explicação para aquilo que ele observa.

5. Pelo que você entendeu do texto, qual é a parte mais importante do 
método científi co?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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A BIOLOGIA INVESTIGANDO CRIMES

6. O biólogo forense, em sua investigação, seguiu rigorosamente os 
princípios do método científi co. Identifi que e transcreva do texto 

as frases que se relacionam a cada uma das etapas do método listadas 
abaixo:

6.1. Observação: _____________________________________________

___________________________________________________________

6.2. Perguntas: ______________________________________________

___________________________________________________________

6.3. Hipótese: _______________________________________________

___________________________________________________________

6.4. Verifi cação da hipótese: ____________________________________

___________________________________________________________

6.5. Conclusões: _____________________________________________

___________________________________________________________

Biólogo forense é o profi ssional que investiga cenas de crimes, vítimas, suspeitos 
e materiais diversos em busca de evidências biológicas que possam ajudar a desvendar 
um delito. Manchas de sangue, pingos de saliva, resíduos de pele, amostras de esperma, 
fragmentos de cabelo e unha... Tudo isso pode fazer diferença nos rumos de uma 
investigação, ou mesmo se alguém é culpado ou inocente de uma acusação.

Paulo é um biólogo forense. Foi chamado às pressas em plena madrugada. 
Chegando ao local, Paulo reclamou de policiais transitando para lá e para cá. Alertou 
que isso podia prejudicar as evidências que ele iria procurar ali.

Olhar atento como o de um detetive, o biólogo examinou toda a área, e, fi nalmente, 
a vítima. Uma mulher, encontrada morta, fl utuando num riacho. Afogamento acidental ou 
assassinato? De início, Paulo encontrou marcas no corpo da vítima, parecendo indicar 
que esta lutara com alguém recentemente. 
– “Acho que esta mulher foi assassinada”, disse ao detetive encarregado. “Mas preciso 
fazer mais exames e testes”. 

No laboratório, após examinar os pulmões, descobriu que não havia água neles.
– “Foi assassinato”, deduziu. “Pessoas que se afogam sempre têm água nos pulmões. 
Esta mulher foi morta por alguém e somente depois jogada na água, para parecer que 
se afogou”.
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Aula 03 - Química da Vida I

A BARRIGA DO RENATO (PARTE I)
O jovem Renato acabou (1) 
____________________ um médico. Já não 
agüentava mais aquela moleza no corpo, uma 
(2) _________________ de cansaço que o 
fazia cochilar até quando estava com a namo-
rada. O corpo vivia dolorido, a dor de cabeça 
era quase todo dia e o atrapalhava de pres-
tar atenção à aula na escola. Isso sem falar 
que, de vez em quando, suava tanto que (3) 
_____________________ a camisa.
Lá na clínica, o médico viu os resultados dos 
exames do rapaz, os quais já havia pedido 
antes. Olhou para o jovem paciente e disse: 
“cara, você ainda é muito (4) ________, mas 
já tem síndrome metabólica!”

– “É o quê, (5) ___________?”, perguntou Renato.
– “Síndrome metabólica”, respondeu o médico. “É o nome que a gente dá a certos 
tipos de problemas de (6) ____________ que ocorrem, ao mesmo tempo, numa só 
pessoa. Você está com pressão alta, colesterol acima do (7) ____________, triglicerí-
deos elevados e sua glicemia já passou do limite – já está praticamente diabético”. 
– “Tudo isso?”
– “Pois é. Por isso anda se sentindo tão mal, rapaz”. 
– “Pressão alta eu até sei o que é. São os vasos sangüíneos que fi cam muito aper-
tados e o sangue passa fazendo muita pressão, não é? Dizem que quando a gente 
come sal demais, (8) ___________...”
– “É isso mesmo”, completou o doutor.
– “E glicemia é a medida da quantidade de (9) ______________ do sangue, né? Eu 
sei, porque minha mãe é diabética e vive fazendo exame disso. Se aumenta demais, a 
pessoa pode fi car cega, os rins param de funcionar, as feridas não (10) ____________ 
mais...”
– “Estou vendo que você sabe das coisas, Renato”.

*     *     *
Espere, a história não acabou ainda... Essa foi só a primeira parte.

Olá! Como vai? Vamos conhecer uma história interessante, que pode ou não ter 
tudo a ver com você. Trata-se de um rapaz que procura um médico porque a 
saúde andava meio ruim, e aí... Ôpa, já ia contando, olha só! É melhor você 

ler por si mesmo. 

Vamos aproveitar essa breve leitura para um divertido exercício mental. É que no 
texto faltam palavras e você deve, à medida que for lendo, preencher os espaços com 
palavras do seu vocabulário que dêem sentido e coerência para o texto, anotando-as 
nos respectivos espaços. A idéia é você exercitar sua capacidade de interpretação 
enquanto lê, e esse exercício vai ajudá-lo a desenvolver ainda mais essa capacidade. 
Então, vamos lá?
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Vamos fazer as atividades a seguir e, na próxima aula, a história da barriga 
do Renato vai continuar para todos sabermos no que vai dar. Pronto?

1. Seu professor irá escolher dois alunos da turma para ler, cada um, 
separadamente, a Parte I da história com as palavras que os próprios 

alunos escolheram para preencher os espaços em branco do texto. 

1.1. Se não for você o escolhido, preste bastante atenção à leitura feita 
pelos seus colegas e anote no quadro a seguir as palavras que eles 
usaram. 

Palavra nº Palavras do colega 1 Palavra nº Palavras do colega 2
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9

10 10

1.2. Tempo de Discussão:
Compare com as que você usou. Quantas coincidiram e quantas 
não combinaram com as suas? Quais foram? Houve uma ou mais 
palavras escolhidas por você que lhe parecem melhores do que as 
que foram escolhidas por seus colegas? Caso afi rmativo, compartilhe 
com a turma e justifi que sua escolha. 

2. No segundo parágrafo você deve ter visto a palavra “paciente”. No 
contexto da frase, esse vocábulo se refere a Renato como alguém 

que:

a) sabe esperar        

b) é calmo        

c) está sob exame médico        

d) nunca está saudável

3. Amplie seu vocabulário: pesquise no dicionário o signifi cado da 
palavra “síndrome”.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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4. Observe atentamente essa criativa fi gura. Faça uma pequena 
redação falando sobre que mensagem ela consegue transmitir para 

você (não é obrigado usar todas as linhas). Após a redação, discuta com seu 
professor e colegas sobre as impressões causadas pela fi gura, enfatizando 
as semelhanças e diferenças entre as percepções da turma. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Aula 04 - Química da Vida II

Na aula anterior começamos a ler a história da ida de Renato ao médico, e como 
ele descobriu que sofria de síndrome metabólica. Agora, o relato continua...

A BARRIGA DO RENATO (PARTE II)

O médico se admirara porque Renato sabia, do jeito dele, o que era pressão alta e 
glicemia. E os dois foram adiante com o diálogo: 

– “Só que esse negócio aí de colesterol e tri-sei-lá-o-quê eu 
não tenho a menor idéia do que seja, doutor”.

– “O nome é triglicerídeos, ou então triglicérides. É um tipo 
de lipídio, ou seja, uma gordura, a mesma que faz a gente 
fi car barrigudo quando se acumula no abdome. Ela circula 
pelo sangue e, se a pessoa tiver demais, acaba obstruindo 
os vasos e causando doenças graves, como ataque do 
coração e derrame”. 

– “Valha, quer dizer que eu estou cheio disso, é? E o tal do 
colesterol?”

– “Não é bem uma gordura, não. Mas é muito parecido, por 
isso colesterol e triglicerídeos fazem parte do mesmo grupo 
de substâncias químicas que compõem os seres vivos, os 
lipídios. Assim como os triglicerídeos, o colesterol também 
circula pelo sangue, e ambos têm funções importantes para 
o nosso corpo; não podemos viver sem nenhum dos dois, sabia? Os triglicerídeos, 
por exemplo, têm várias funções, principalmente servir de fonte de energia, enquanto 
o colesterol é importante componente das células, entre outras coisas. Mas se 
a quantidade estiver além da conta, todos dois se tornam perigosos. O colesterol 
também se acumula nos vasos, causando praticamente aquelas mesmas doenças”.

– “Então eu estou cheio de gordura e de açúcar no sangue? Mas eu nem sou gordo, 
a turma me chama até de caniço. Não peso muito, só tenho uma barriguinha saliente, 
mas o resto... O pessoal diz que a minha barriga é o molinete do caniço... He-he”.

– “Não tem nada a ver com ser gordo, Renato. Há várias causas para colesterol e 
triglicerídeos altos, e nem sempre quem sofre disso é obeso. Mas hoje a medicina já 
sabe que a síndrome metabólica está relacionada mais à circunferência abdominal do 
que ao peso da pessoa”.

– “Como é esse negócio de circunferência 
abdominal?”

– “Nossa barriga é quase uma circunferência, já 
reparou? Se medirmos essa circunferência com uma 
fi ta métrica, mais ou menos na altura do umbigo, e no 
homem der mais de 94 cm e na mulher medir mais de 
80 cm, a pessoa já começa a ser considerada com risco 



309Biologia

1. Amplie seu vocabulário – pesquise no dicionário o signifi cado das 
seguintes palavras (sublinhadas no texto):

a) menosprezar: _________________________________________

b) carboidrato: ___________________________________________

c) restringir: _____________________________________________

d) moderado: ____________________________________________

2. Pelo texto, você entendeu que triglicerídeos e colesterol são 
substâncias que pertencem ao grupo dos:

a) lipídios      b) carboidratos     c) hormônios d) açúcares

3. Veja a tabela a seguir (tabela de referência para circunferência 
abdominal):

Circunferência abdominal 
em:

Risco de complicações metabólicas*

Aumentado Muito aumentado

Homens > 94 cm > 102 cm

Mulheres > 80 cm > 88 cm

(*) Como “risco de complicações metabólicas” entende-se o risco 
de a pessoa desenvolver problemas de saúde ligados à síndrome 
metabólica, como diabetes, hipertensão, dislipidemias (colesterol 
e/ou triglicerídeos altos), entre outros, podendo resultar em 
doenças cardiovasculares.

aumentado de vir a sofrer de doenças cardiovasculares”.

– “Quer dizer que mesmo eu sendo magro, mas só por ter uma barriguinha, acabei 
me dando mal?”.

– “Renato, você tem quase um metro de circunferência abdominal. Isso não é 
barriguinha, não. O problema é que a gente está tão acostumado com pessoas de 
barriga muito grande que acabamos por menosprezar as barrigas menores, achando 
que elas não causam mal algum. Mas fazem mal, sim, e muito!”

– “Puxa, doutor! E o que vou fazer agora?”

– “Para começar, uma boa dieta. Mas não é daquelas que a pessoa fi ca passando 
fome, nem é para tomar remédio para emagrecer, não, pois esses remédios fazem 
mais mal do que bem. Vamos apenas controlar sua alimentação, evitando comer muito 
carboidrato, e vamos restringir tudo o que for gorduroso. Também vamos aumentar 
seu consumo de fi bras vegetais e você precisa, a partir de agora, fazer uma boa 
caminhada, pelo menos três vezes por semana, pois o exercício físico moderado 
ajuda o organismo a reduzir as taxas dessas substâncias que estão muito altas em 
você. E, é claro, nem pensar em beber nem fumar, está claro?”.
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3.1. Com a ajuda de um(a) colega, meça sua circunferência abdominal. 
Anote a medida e identifi que-a junto à tabela de referência. Sua 
circunferência abdominal está dentro de qual categoria?
Minha circunferência abdominal mede ______ centímetros e está 
dentro da categoria:

(     ) Normal     

(     ) Risco aumentado   

(     ) Risco muito aumentado   

3.2. Faça uma amostragem de sua turma escolhendo doze colegas, 
sendo seis rapazes e seis moças. Pergunte-lhes a medida da 
circunferência abdominal de cada um e anote.  Monte uma tabela com 
os valores de circunferência abdominal do grupo que você escolheu. 
Lembre-se de separar as medidas masculinas das femininas.

3.3. Identifi que, na tabela que você montou, as medidas masculinas 
e femininas que estão dentro dos limites considerados saudáveis, e 
as que estão além dos limites saudáveis, indicando risco aumentado 
ou muito aumentado de doenças cardiovasculares. Quantas são, 
de cada? Isso representa quantos por cento do grupo que você 
selecionou?

♀ Nº medidas saudáveis: _____   Percentual medidas saudáveis: ____%
♂ Nº medidas saudáveis: _____  Percentual medidas saudáveis: ____%
♀ Nº medidas risco aumentado: _____  Percentual medidas saudáveis: ____%
♂ Nº medidas risco aumentado: _____  Percentual medidas saudáveis: ____%
♀ Nº medidas risco muito aumentado:____  Percentual medidas saudáveis: ____%
♂ Nº medidas risco muito aumentado: ____ Percentual medidas saudáveis: ____%



311Biologia

3.4. A partir desses dados, construa um gráfi co em forma de barras, 
apresentando os percentuais calculados, e compare as proporções. 
Pelas informações do gráfi co, qual a realidade da sua amostragem 
(o grupo escolhido por você) no que se refere à circunferência 
abdominal? As proporções se equivalem, ou alguma prevalece? Se 
uma se sobressai, qual?

3.5. Com base nessas informações que você mesmo obteve e 
organizou, que conclusões pode tirar com relação à saúde do grupo 
que você escolheu? 

a) A maioria está dentro dos limites considerados saudáveis.

b) A maioria está com risco aumentado de doenças metabólicas e 
cardiovasculares.

c) A maioria está com risco muito aumentado de doenças metabólicas 
e cardiovasculares.

d) Os percentuais de medidas saudáveis, com risco aumentado e com 
risco muito aumentado se revelaram aproximadamente equiparados.

e) O número de pessoas com medidas normais mostrou-se mais ou 
menos equivalente à soma de pessoas com risco aumentado e muito 
aumentado.

Caso sua conclusão tenha sido outra, não contemplada nas opções 
acima, escreva-a aqui:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Índ ice  de  Massa  Cor por a l  ( IMC)

Apesar de atualmente os profi ssionais de saúde considerarem muito mais 
importante a medida da circunferência abdominal do que o IMC, é interessante 
você conhecer mais sobre como se calcula esse índice e o que ele pode 
signifi car em termos de saúde. Em casa, calcule o seu IMC e o de seus 
familiares, de acordo com a fórmula a seguir, e compare os resultados com a 
tabela. Quanto retornar à escola, comente com seus colegas e professores 
os resultados obtidos. Discutam o que fazer a respeito, de forma prática, nos 
casos em que o IMC estiver abaixo ou acima do normal.

                   Peso (        ) Kg  
IMC                                                                               =
           Estatura (          )m x Estatura (           )m     

Mulher Homem
Abaixo do Peso abaixo de 19 abaixo de 20
Normal 19 a 23,9 20 a 24,9
Obesidade leve 24 a 28,9 25 a 29,9
Obesidade moderada 29 a 38,9 30 a 39,9
Obesidade grave ou mórbida acima de 39 acima de 40

Obs: Para adolescentes, os índices são um pouco mais baixos do que os da 
tabela para adultos. 
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Olá, aqui estamos nós outra vez. Continuamos tratando de um assunto 
importantíssimo, que é a conexão entre substâncias químicas e o nosso 
organismo. O texto a seguir traz um tema especial que tem chamado a atenção 

das autoridades de saúde do Brasil e do mundo. Com certeza você repensará uma 
série de hábitos seus após lê-lo. Ao fazer isso, atente para o fato de que há espaço em 
branco, onde deveriam estar palavras que dão sentido ao texto. Cabe a você pensar 
qual a melhor palavra para cada caso e preencher os espaços. E, por enquanto, 
ignore as letras A, B e C entre os parágrafos. Então, vamos!

Aula 05 - Química da Vida III

Corram que a diabetes vem aí!
O lado bom e o ruim dos carboidratos

Há dois tipos principais de diabetes: o tipo-1 e o tipo-2. O primeiro, menos comum, 
aparece ainda na (1) ___________, embora possa surgir em qualquer idade. Maior 
característica: a incapacidade do (2) ____________ de fabricar insulina, hormônio 
que estimula as células do corpo a absorver mais glicose do sangue. O segundo 
tipo costumava aparecer mais em adultos, mas hoje já está se apresentando até em 
crianças, por causa dos (3) ________ hábitos alimentares. 
A diabetes tipo-2 tem preocupado as autoridades de saúde mais do que a do tipo-1, 
pois está se tornando uma epidemia mundial. O curioso é que o tipo-2 é justamente o 
que poderia ser evitado se as pessoas fossem mais prevenidas. 
A) Quando consumimos carboidratos como pães, arroz, batata, 
macarrão, pizzas, bolos e doces, entre outros, obtemos grande 
quantidade de açúcares, principalmente glicose. Glicose é rica 
em (4) ______________ e as células do nosso corpo precisam 
sempre de energia para poder funcionar. Esse açúcar que 
tiramos dos alimentos entra em nossa (5) _______________ 
sangüínea e daí é levado para as células. Se houver glicose 
demais no sangue, várias partes do corpo podem sofrer danos 
graves. Por isso temos a insulina, que ajuda a glicose a sair do 
sangue e entrar nas (6) ______________.
B) Aí começam dois probleminhas: 1) Ao mesmo tempo em que a pessoa vai se 
tornando obesa, o que já causa várias doenças, as células interpretam que estão 
recebendo açúcar demais e que isso as prejudica; para se defender, as próprias 
células começam a “recusar” a insulina que o corpo fabrica – é o que chamamos de 
“resistência à insulina”. 2) Paralelamente, o pâncreas produz 
tanta insulina que acaba fi cando esgotado, não conseguindo 
mais fabricar a quantidade desse (7) ____________ que 
o organismo precisa para dar conta de todo o açúcar 
que a pessoa erradamente consome.
C) Pronto, instalou-se a diabetes tipo-2. Doravante, 
a vítima terá que controlar rigorosamente sua 
alimentação, sob risco de ter complicações muito 
sérias, podendo levar à morte.

Estrutura da glicose: 6 carbonos, 12 
hidrogênios e 6 oxigênios (C6H12O6) – 

uma molécula que armazena bastante 
energia.
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1. Seu professor irá escolher um aluno de sua turma para ler o texto 
“Corram que a diabetes vem aí!”. Os espaços em branco devem ser 

lidos com as palavras que os próprios alunos escolheram para preenchê-
los. 

1.1. Se for você o escolhido, ótimo! Mas se não for, fi que atento à leitura do 
seu colega, anotando as palavras que ele usou. 

Palavra nº Suas palavras (1 a 7) Palavra nº As palavras de seu colega (1 a 7)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7

1.2. Dentre as palavras escolhidas por você, houve alguma ou algumas 
que lhe parecem melhores do que as que foram escolhidas por seu colega? 
Nesse caso, peça ao professor permissão para compartilhar com a turma 
e justifi que sua escolha.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. O parágrafo seguinte pertence ao texto, mas foi omitido dele. 
Identifi que o local – A, B ou C – do texto onde seria mais coerente 

o referido parágrafo ser inserido, dando mais sentido e coerência ao 
mesmo.

“Mas se a célula receber glicose demais, só vai usar 
uma parte; o restante é transformado em gordura 
e armazenado – é por isso que comer carboidrato 
demais engorda tanto”. 

Por que você acha que o local escolhido é o mais 
indicado para inserção do referido parágrafo?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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3. Liste pelo menos cinco tipos de carboidratos que fazem parte da sua 
alimentação diária.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4. Por que uma pessoa que consome muitos carboidratos ao longo dos 
anos pode desenvolver diabetes tipo-2?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

5. O destino do excesso de glicose que as células absorvem do sangue 
é:

a) retornar ao sangue.

b) transformar-se em gordura.

c) ser eliminado pelas fezes.

d) converter-se em insulina.

6. A seguir consta uma relação de atividades que normalmente podem 
ser realizadas pelo corpo humano. Identifi que quais delas passariam 

a ser prejudicadas caso houvesse privação de energia, se as células 
parassem de absorver glicose do sangue. Assinale um “X” nos itens que 
você escolheu. 

(     ) Andar
(     ) Pensar
(     ) Fazer abdominais
(     ) Jogar futebol
(     ) Levantar peso
(     ) Escrever
(     ) Tocar um instrumento musical

7. Quem sofre de falta de insulina pode tomá-la através de injeções. 
Pela lógica, quem sofre de resistência à insulina, adiantará injetar 

mais no corpo? Por quê?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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8. Observe o gráfi co adiante. De acordo com as informações que ele traz, 
correlacione as duas colunas na tabela posta em seguida, deixando-

as coerentes com o gráfi co:

Prevalência do Diabetes Mellitus no Brasil na população 
de 30 a 69 anos em nove capitais brasileiras

Cidades Percentuais de diabéticos
( 1 ) Rio de Janeiro (     ) 8,89

( 2 ) Recife (     ) 7,47

( 3 ) São Paulo (     ) 6,48

( 4 ) Belém (     ) 7,60

( 5 ) Porto Alegre (     ) 6,42

( 6 ) Salvador (     ) 7,87

( 7 ) João Pessoa (     ) 5,22 

( 8 ) Brasília (     ) 7,95

( 9 ) Fortaleza (     ) 9,66

(10) No Brasil (     ) 7,16 

Fonte: Sociedade Brasileira de Diabetes, URL [On-line]: 
http://www.diabetes.org.br/impressa/estatisticas/numerosnobrasil.php
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Aula 06 - Química da Vida IV

A ETERNA ÁGUA

Os dinossauros beberam a mesma água que nós bebemos?

Houve um tempo em que os dinossauros 
eram os senhores da Terra. Até onde 
se sabe, o homem ainda não existia 

naquele período, vindo a aparecer no planeta 
só muito mais tarde. Portanto, parece que 
dinossauros e seres humanos viveram 
separados por milhões e milhões de anos. 

Entretanto, há um elemento que, no decorrer 
desse enorme tempo, tem unido todos os seres 
vivos na Terra. Estamos falando da água.  

De acordo com a teoria mais aceita no momento, a Terra teria se formado há mais ou 
menos cinco bilhões de anos e era uma bola de magma (rochas em fogo, em altas 
temperaturas), com milhares de vulcões ativos. Através das erupções constantes dos 
vulcões o magma emergiu carregado de vários tipos de vapores, inclusive o vapor 
d’água.

Com o tempo, a Terra foi esfriando e o vapor 
d’água se condensou (passou do estado gasoso 
para o estado líquido), caindo em forma de 
chuva, sobre a superfície, repetidas vezes. Foi 
assim que começou o ciclo da água: caindo, 
escorrendo, evaporando, condensando, caindo 
de novo e daí por diante – e continua assim 
até hoje. À medida que a água circulava, os 
materiais rochosos muito quentes iam reduzindo 
sua temperatura e endurecendo. Formava-se a 
crosta terrestre.

Grandes quantidades de água se acumularam em espaços e depressões da crosta, 
dando origem aos lençóis d’água subterrâneos e aos oceanos. Supõe-se que nestes 
oceanos é que teriam se formado as substâncias químicas que muito mais tarde 
dariam suporte à vida.

Desde então, praticamente a mesma água tem circulado pelo planeta, passando tanto 
pelos seres vivos quanto pelos diversos ambientes, num ciclo interminável. Graças a 
ele, que a todo tempo recupera este valioso elemento, hoje desfrutamos da mesma 
água que os dinossauros beberam.
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1. Encontre o signifi cado das palavras sublinhadas no texto:

a) Emergiu: _________________________________________________

___________________________________________________________

b) Ciclo: ____________________________________________________

___________________________________________________________

c) Depressões: ______________________________________________

___________________________________________________________

d) Subterrâneos: _____________________________________________

___________________________________________________________

2. No último parágrafo do texto você encontra o pronome “ele”. A quem 
se refere?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

3. Após a leitura do texto, você já é capaz de concluir algumas coisas 
importantes. Identifi que, a seguir, as afi rmações verdadeiras (V) e 

as falsas (F):

(    ) A teoria mais aceita acha que a vida na Terra surgiu há cerca 
      de 5 bilhões de anos.
(    ) A Terra possuía muitos vulcões ativos na sua superfície,    
      por onde emergia magma.
(    ) A água foi uma das principais responsáveis por esfriar    
      a superfície terrestre.
(   ) O ciclo da água se iniciou com esta passando do estado    
      líquido para o gasoso.

4. Explique, em poucas palavras, o que você acha que está errado nos 
itens que marcou como falsos.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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5. O texto revela que:

a) O homem disputava a água com os dinossauros.
b) Os dinossauros surgiram antes de se iniciar o ciclo da água, e o 

homem só pôde surgir depois.
c) Acredita-se que os seres humanos não conviveram com os 

dinossauros, mas a água é um elemento comum aos dois.
d) Os dinossauros estavam plenamente adaptados desde antes de 

cair a primeira chuva.

6. O gráfi co a seguir se refere à distribuição dos recursos hídricos 
renováveis na Terra (2000). 

6.1. Com a ajuda do seu professor, discuta com o restante da turma 
o que são “recursos naturais renováveis”. Escreva sua conclusão 
abaixo, em breves palavras:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

6.2. Após analisar o gráfi co, pode-se chegar a diversas conclusões, 
como estas abaixo. Porém, uma delas é falsa. Qual?
a) A Oceania tem 100% mais água do que a América Central.
b) A América do Sul vem logo atrás da Ásia em quantidade de água.
c) A África tem um terço da água que existe na América do Sul.
d) Oceania, África e América Central, juntas, têm a mesma quantidade   

de água que a Europa.
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7. O mapa abaixo mostra a localização do aqüífero Guarani (depósito 
de água natural), que é a principal reserva de água subterrânea da 

América do Sul. Vamos observar o mapa e responder o que se pede?

7.1) A partir do que você aprendeu no texto, de onde veio toda essa água 
subterrânea?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

7.2) De quais países, listados abaixo, o aqüífero Guarani está presente no 
subsolo? Assinale no parêntese. Sublinhe o nome do país cujo território 
abrange a maior parte deste recurso hídrico.

(     ) Peru    (     ) Equador
(     ) Venezuela   (     ) Brasil
(     ) Argentina    (     ) Paraguai
(     ) Colômbia    (     ) Suriname
(     ) Uruguai    (     ) Bolívia
(     ) Chile    (     ) Guiana
(     ) Guiana Francesa
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Aula 07 - Química da Vida V

A água é mesmo eterna?

1. Enriqueça seu vocabulário: no texto há palavras sublinhadas – 
encontre o signifi cado delas e escreva nos espaços abaixo (consulte 

o dicionário, se for preciso).

Como você encara a água? Ela vai durar para sempre?

Noventa e sete por cento de toda a água do planeta está nos oceanos. Logo, 
somente 3% é água doce. Dessa água doce, 70% está na forma de geleiras e 
icebergs, 29% forma aqüí-feros subterrâneos e somente 1% pode ser encon-

trado na forma de rios, lagos, no solo e nos seres vivos. Esse 1% é quase a única 
fonte para suprir as necessidades dos seres humanos do mundo todo. E, ainda assim, 
a maioria das pessoas contamina, polui e desperdiça água potável dia após dia.

A água é a substância que existe em maior 
quantidade nos seres vivos. Representa cer-
ca de 70% do peso do corpo humano. A falta 
de água provoca debilidade, falência de ór-
gãos e até a morte. Um ser humano preci-
sa ingerir água numa quantidade diária de 
2 a 4 litros – menos do que isso, é pratica-
mente certo o desenvolvimento de doenças 
bastante sérias, ao longo da vida. E essa 
quantidade que precisamos não inclui certas 
bebidas líquidas, como café e refrigerantes, 
pois em geral eles nos desidratam, em vez 
de hidratar. 

Podemos sobreviver cer-
ca de 50 dias sem comer, mas sem água, só 4 dias. Uma pessoa 
elimina em torno de 1 a 1,5 litros de urina por dia; se alguém produz 
menos do que isso, deve saber que seus rins estão trabalhando 
com grande difi culdade, e dentro de um tempo poderá sofrer de 
cálculos renais e até de insufi ciência renal, uma enfermidade gra-
víssima.

Apesar de tudo isso, o homem continua desperdiçando água como 
se ela jamais fosse acabar. Apesar de ser um recurso natural re-
novável, se for mal usada a água pode se tornar inviável para con-
sumo humano. Quando damos descarga num banheiro, poucos 
se perguntam: para onde aquela água suja está indo? Em geral, 
o esgoto acaba despejado no mar ou em algum rio. Daí, um sem 
número de doenças vai se espalhando. Se menos de 1% de toda a 
água é tudo que temos para sobreviver, como se explica que tan-
ta gente ainda desperdice esse bem precioso, como se ele nada 
valesse?
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a) Icebergs: _________________________________________________

___________________________________________________________

b) Debilidade: _______________________________________________

___________________________________________________________

c) Hidratar: __________________________________________________

___________________________________________________________

d) Renovável: _______________________________________________

___________________________________________________________

2. Uma das maneiras como mais se desperdiça água em todo o mundo é 
uma coisinha comum e corriqueira: torneiras pingando. Isso mesmo, 

se uma torneira for deixada pingando, a quantidade de água perdida é 
enorme. E quanto isso representa? Bem, é claro que vai depender de cada 
caso, de quanta água vai estar derramando. Mas, para você ter uma idéia, 
especialistas calcularam uma média e descobriram que, de gota em gota, 
uma torneira com um “pequeno” vazamento provoca um desperdício de 46 
litros por dia. 

2.1. Agora é a sua vez: quantos litros de água serão perdidos por um 
vazamento desses, numa única torneira, ao longo de um mês e de 
um ano?

2.2 Suponha que em sua casa há uma caixa d’água com capacidade 
de armazenamento para 2.990 litros. Se a torneira da pia da cozinha 
estiver mal fechada ou com defeito, pingando gota a gota, no mesmo 
ritmo calculado no item anterior desta questão, quantas vezes sua 
caixa d’água esvaziará ao longo de um ano, somente com este 
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vazamento? (OBS: despreze as dízimas periódicas e arredonde os 
decimais).

3. A partir das informações existentes no texto, pense e conclua: 
quantos por cento do total de água do planeta estão disponíveis para 

consumo humano, se desconsiderarmos a que está na forma de gelo e em 
aqüíferos subterrâneos?

4. Transforme em um gráfi co de barras a distribuição percentual de 
água doce no planeta, conforme os dados fornecidos pelo texto.

5. Lembra do Renato, aquele cara lá das primeiras aulas, que foi ao 
médico e descobriu que sofria de síndrome metabólica? Pois é, o 
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coitado passa por cada uma... Um dia desses ele pegou uma virose violenta 
– foi diarréia e vômito várias vezes ao dia, o dia todo. Ora, vômito e diarréia 
fazem a pessoa perder muito líqüido, de maneira que a desidratação 
pode acontecer em questão de horas. Aí, já sabe, né? Nosso organismo 
só funciona com a quantidade certa de água em cada parte, e a tabela 
seguinte mostra alguns exemplos de órgãos e o quanto de água cada um 
precisa ter para funcionar bem. Dê só uma olhada nela:

Órgão Porcentagem aproximada de água
Rins 60,8%

Músculos 83,0%

Pulmões 70,0%

Cérebro 92,0%

Dentina 12,0%

Ossos 48,2%

O Renato sabia que se hidratar era importante, por isso tentou tomar 
bastante água; mas não adiantava: quando se está com muita diarréia e 
vômito, o intestino não consegue absorver bem a água. Aí, o negócio é 
partir para tomar soro caseiro, mas, se a coisa estiver muito intensa, o 
melhor mesmo é correr ao hospital mais próximo e deixar que apliquem 
soro direto na circulação sangüí-nea. Foi o que o Renato fez. Mas, se ele 
tivesse fi cado em casa só esperando passar, e continuasse tendo diarréia 
e vômito, quais os três primeiros órgãos que sofreriam mais rapidamente 
os efeitos danosos da desidratação? Explique por que você chegou a essa 
conclusão.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Quem regula os “motores” do nosso corpo?

Tal qual o motor de um carro precisa ser regulado para funcionar bem, assim é o 
nosso corpo e todos os seus órgãos: músculos, ossos, cérebro, coração e tudo 
o mais só podem funcionar direito se estiverem regulados. E sabe quem os re-

gula? Isso mesmo, as vitaminas. 
Vitaminas são substâncias orgânicas que obtemos nos alimentos, necessárias 

para a vida, para a inteligência e para o funcionamento normal do corpo. Há vários 
tipos, em geral nomeados com letras do alfabeto: vitamina A, B1, B2, B5, B6, B12, C, 
D, E, K, PP, entre outras.

Sua melhor fonte são os alimentos vegetais, especialmente frutas e verduras. 
Uma alimentação pobre em vegetais é a causa de muitas enfermidades, inclusive 
de alguns tipos de câncer. O consumo precisa ser diário, variado e em quantidade – 
para se garantir todas as vitaminas necessárias é preciso comer, se possível todos 
os dias, uma grande variedade de frutas, verduras e outros 
vegetais. 

Quando esse hábito não é seguido desde a in-
fância e pelo resto da vida, tem-se avitaminose (ca-
rência de vitaminas) e formam-se adultos cujos 
órgãos apresentarão, com o tempo, diversas 
falhas de funcionamento, vindo daí grande par-
te das doenças que aumentam tanto no mundo. 
Algumas podem ser bastante sérias e encurtar a 
vida. Em outras palavras, os “motores” do corpo 
fi cam mal construídos, mal regulados e defeitu-
osos. 

Aula 08 - Química da Vida VI

Vitaminas: sem elas não dá...

D I C A . . .
O assunto vitaminas envolve muitas informações importantes. Pesquise 
mais sobre elas e discuta com seus colegas e professores o que achar 

mais interessante. Sugestão de sites para pesquisa:
http://www.suapesquisa.com/ecologiasaude/tabela_vitaminas.htm

http://www.faac.unesp.br/pesquisa/nos/novos_textos/tabela_vitaminas.htm
http://www.planetaorganico.com.br/vitaminas.htm

http://www.saude.df.gov.br/003/00301009.asp?ttCD_CHAVE=22795
http://mundoestranho.abril.com.br/alimentacao/pergunta_287552.shtm

1. No quarto parágrafo do texto sobre Vitaminas, consta a palavra “há-
bito”. A que tipo de hábito o contexto está se referindo?

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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2. A maioria das pessoas imagina que se comer alguma coisa todo dia 
sua nutrição está garantida. Mas não é verdade. Por exemplo, no Brasil 

o número de obesos tem aumentado mais a cada ano, porém as pesquisas 
mostram que grande parte dos obesos sofre de desnutrição e de doenças 
causadas por ela. Assim, precisamos lembrar que não é importante apenas 
comer, mas principalmente comer o que o corpo precisa, na quantidade, 
qualidade e variedade certas. Como isso não é muito levado em conta em 
nosso país, a desnutrição ainda é um problema social e de saúde pública 
bastante sério. É preocupante o número de crianças brasileiras desnutridas. 
A esse respeito, observe a tabela a seguir com atenção, e depois raciocine 
sobre as perguntas feitas adiante:

Classes de renda familiar mensal 
per capita (salário mínimo)

Percentual de crianças menores de 10 anos 
com défi cit de peso

0 a 4 anos 5 a 9 anos

Até ¼ 11,9 9,2

Mais de ¼ a ½ 10,7 7,3

Mais de ½ a 1 6,9 4,3

Mais de 1 a 2 5,0 2,9

Mais de 2 a 5 2,5 1,4

Mais de 5 2,3 2,1

Fonte: Adaptado de IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesqui-
sa de Orçamentos Familiares – 2002-2003.

2.1) De acordo com a tabela, há alguma relação entre o percentual de 
crianças desnutridas e a renda familiar? Explique sua resposta, em breves 
palavras.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

2.2) Que grupo de crianças sofre mais com a desnutrição, o de 0 a 4 anos, 
ou o de 5 a 9? Como você chegou a essa conclusão?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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2.3)  Construa um gráfi co de barras representando as informações da 
tabela.

O VERSÁTIL RETINOL

3. Enriqueça o seu vocabulário. Procure no dicionário, ou conclua com 
seus colegas e professor, o signifi cado correto dos termos sublinha-

dos no texto:

a) Instáveis: _____________________________________________

___________________________________________________________

b) Mucosas: ____________________________________________

___________________________________________________________

Uma das vitaminas mais importantes, e a primeira a ser descoberta, é a vitamina A, 
também conhecida como Retinol. Ela pode ser encontrada em alimentos de origem 
animal (fígado, óleo de peixe, leite, queijo etc.) e em forma de provitamina A nos de 
origem vegetal (óleo de soja, tomate, goiaba etc.). A provitamina A (ou “carotenos”), ao 
ser ingerida, se transforma em vitamina A, sendo armazenada no fígado e na pele.

A vitamina A, entre outras, tem efeito antioxidante, ou seja, 
combate radicais livres – moléculas instáveis que se formam 
como se fossem resíduos de reações químicas do nosso corpo 
e que, quando produzidas em grande quantidade, podem 
causar doenças degenerativas, envelhecimento precoce, 
câncer e outros problemas sérios. Ela contribui, portanto, para 
frear o envelhecimento do organismo. Mas sua principal função 
é participar da formação e manutenção de partes como pele, 
mucosas, dentes e ossos, fortalecer o sistema imunitário e 
ajudar na visão (daí o nome “Retinol”, de “retina”, uma parte do 
olho para a qual ela é muito importante). E não fi ca por aí.

Diante de tantas qualidades, o consumo de vitamina A deve ocorrer diariamente, em 
qualquer fase da nossa vida. Mas não adianta substituir a boa alimentação por vitaminas 
de farmácia, pois estas costumam ser artifi ciais e vêm em quantidades exageradas, 
acabando por provocar hipervitaminose (excesso de vitaminas no organismo), o que, 
em vez de trazer saúde, causa outras doenças.
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c) Imunitário: ____________________________________________

___________________________________________________________

4. Através da leitura do texto, pode-se concluir que a vitamina A:

a) É um tipo de radical livre.

b) É uma substância antioxidante.

c) Apresenta-se na forma de provitamina A em todos os alimentos.

d) Pode causar doenças degenerativas e envelhecimento precoce.

5. Assinale a opção que indica uma função que não é exercida pela 
vitamina A:

a) Combate o envelhecimento precoce.

b) Melhora o sistema imunitário.

c) Inibe a visão noturna.

d) Atua na formação dos dentes e dos ossos.

6. Um jovem atleta fez um exame onde se diagnosticou que seu con-
sumo diário de vitamina A estava muito pequeno, trezentos micro-

gramas (300 μg), comprometendo o seu desempenho. Para esta vitamina, 
os médicos recomendam uma dose diária variando entre 800 e 1000 μg. 
Neste caso, quantas vezes este atleta deverá aumentar a sua dose diária 
de modo a sair da avitaminose? Considere como ideal uma dose diária de 
855 μg.
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O INCRÍVEL MUNDO INVISÍVEL

As grandes descobertas de um vendedor de tecidos

Tem gente que pensa que cientista só pode ser quem tem diploma, e que 
descobertas importantes para a humanidade só podem ser feitas por cientistas 
profi ssionais. Nada disso. A história mostra o contrário, pois vários dos grandes 

personagens da Ciência foram, na verdade, pessoas comuns, autodidatas, tempos 
em que faculdade era coisa rara.

Conheça a história de um cara incrível, e de nome meio 
estranho: Anton Van Leeuwenhoek (lê-se mais ou 
menos assim: “Leu-ven-roeque”) (Obs.: Lee em holandês 
é Le e não Li). Nasceu em 1632 numa cidadezinha da 
Holanda. Ali cresceu e tornou-se um homem comum, um 
comerciante que trabalhava com tecidos e chapéus. Mas 
havia algo de muito especial nele: a curiosidade. Dizem 
que a verdadeira inteligência não está em saber coisas, 
mas em ser curioso, fazer perguntas e buscar respostas. 
Leeuwenhoek era assim.

Antes de continuar, voltemos um pouquinho no tempo. Nossa história começa um 
pouco antes, em 1590. Na Europa, os holandeses Hans Jansen e seu fi lho Zacarias 
fabricavam óculos, daí um dia colocaram duas lentes num tubo e descobriram que elas 
aumentavam a imagem das coisas. Nos anos seguintes o famoso cientista italiano 
Galileu Galilei aperfeiçoou essa invenção, até que em 1625 um alemão que vivia em 
Roma, Giovanni Faber de Bamberg, criou o nome “microscópio”.

Em 1665 o inglês Robert Hooke usou um microscópio para observar detalhes de vários 
materiais e desenhá-los. No meio deles estava uma rolha de 
cortiça, e Hooke admirou-se de como ela era ao microscópio: 
cheia de pequeninos compartimentos (cavidades) ocos. 
Que nome ele daria àquilo, em seu livro? Naquele tempo os 
estudiosos usavam muito o latim; como “compartimento” em 
latim é “cela”, e as cavidades eram pequenas, Hooke usou 
o diminutivo “célula”.

Chegamos a 1675. Uma das coisas que Leeuwenhoek 
gostava de fazer era mexer com lentes, e com elas acabou 
construindo um microscópio, usando uma lente biconvexa 
com capacidade para aumentar a imagem cerca de 200 vezes. 
Mas o que ele fez de diferente de seus antecessores? 

Leeuwenhoek resolveu observar amostras de água e partes 
de animais e plantas. Olhando uma gota de água tirada de 
um barril, imagine a surpresa quando ele viu um espetáculo 
de pequeninos seres correndo de um lado para outro, como 

se aquela gota fosse um mundo... E era; um mundo invisível que, antes do comerciante 
de tecidos, ninguém sabia existir!

Anton Van Leeuwenhoek, um 
comerciante de tecidos que se 

tornou o pai da microbiologia
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D I C A . . .

Que história legal, não é? Agora é tempo de trabalharmos um pouco o quê ela 
tem a nos oferecer...

1. Para começar, consulte no dicionário, ou discuta com seus colegas e 
professor, o correto signifi cado das palavras a seguir, extraídas do texto:

a)  Autodidatas: __________________________________________
  ____________________________________________________
b)  Latim: _______________________________________________
  ____________________________________________________
c)  Biconvexa: ___________________________________________
  ____________________________________________________
d)  Antecessores: ________________________________________
  ____________________________________________________

2. Leeuwenhoek foi o inventor do microscópio? Explique.

____________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Ali estavam: seres microscópicos, vivendo 
conosco no dia a dia, e não sabíamos 
disso. Leeuwenhoek queria ver mais, muito 
mais. Assim, ele foi o primeiro a observar 
e descrever bactérias, protozoários, a 
estrutura das células vegetais, as fi bras 
musculares e o fl uxo de sangue nos 
vasos sangüíneos de peixes. Tornou-
se, assim, um dos pioneiros da Biologia 
Celular Leeuwenhoek. Um homem comum. Um comerciante de tecidos. Um grande 
nome na história da Ciência. Um curioso que mudou o mundo. Quantos Leeuwenhoek 
surgiriam de dentro de nossas escolas, se descobrissem que eles também podem?

*     *     *
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3. O texto revela que Leeuwenhoek descobriu um mundo invisível, 
microscópico, coexistindo conosco, do qual não tínhamos conhecimento. 

A partir daí, é óbvio que muita coisa mudou em nosso entendimento de mundo, 
como, por exemplo, no caso de muitas doenças, assim como na compreensão do 
próprio corpo humano. Em sua percepção, como as grandes descobertas daquele 
“vendedor de tecidos” infl uenciaram a compreensão do corpo humano e de muitas 
enfermidades? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Hoje em dia há vários tipos de microscópios, sendo o mais comum, o primeiro 
inventado, o microscópio óptico que tem esse nome porque funciona à base de 
luz e lentes. Cada microscópio é composto por diversas partes, como você pode 
observar na fi gura a seguir:
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Descrição das partes

• Objetivas – lentes que permitem ampliar a imagem em 10, 40, 50, 
90 ou 100 vezes.
• Oculares – lentes que permitem ampliar (geralmente em 10 vezes) 
a imagem que já vem ampliada pelas objetivas. É nas oculares que se põe 
o olho para ver a imagem, daí o nome.
• Revólver – parte móvel onde se encaixam as objetivas.
• Tubo – estrutura de formato tubular que faz parte do sistema formador 
da imagem.
• Parafuso macrométrico – parafuso que faz uma regulagem “grossa” 
da imagem observada.
• Parafuso micrométrico – parafuso que faz uma regulagem “fi na” 
da imagem observada. 
• Condensador – conjunto de lentes que regulam a orientação e o 
espalhamento da luz emitida pela fonte luminosa.
• Espelho – espelho circular que, apontado para uma fonte de luz 
(uma lâmpada, claridade do sol etc.), direciona a luz para o local onde está 
o objeto a ser observado; em alguns microscópios o espelho é substituído 
por uma lâmpada que faz parte do próprio equipamento.
• Base – estrutura de apoio que sustenta todo o conjunto do 
microscópio.
• Coluna – estrutura ligada à base e que sustenta a parte superior do 
microscópio, onde fi cam as lentes e os parafusos que regulam a imagem.
• Platina – mesa onde se fi xa o material a ser observado; possui um 
orifício no centro, por onde passa a luz vinda da fonte luminosa.

4. Com base no que você acabou de conhecer sobre o microscópio óptico, 
raciocine sobre a situação a seguir. Primeiro, considere que o tamanho 

fi nal da imagem ampliada que chega ao olho de um observador em um 
microscópio óptico é resultado da multiplicação da capacidade de aumento 
da objetiva pela capacidade de aumento da ocular (ou seja, aumento 
da objetiva X aumento da ocular). Agora, pense, calcule por escrito e 
responda: se uma ameba for colocada para ser vista ao microscópio, sob 
uma objetiva de 50X e uma ocular de 10X, em quantas vezes sua imagem 
será ampliada para o olho do observador?

Resolução
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Aula 10 - Citologia I

Descobrindo a célula I

Num mundo pequeno demais para o olho humano enxergar, existe uma grande 
variedade de vida. A cada instante, fenômenos fascinantes acontecem...

Solitárias ou agrupadas, muitas vezes chegando ao número de bilhões, elas são 
verdadeiras “máquinas vivas” que constituem todos os seres, funcionando sem parar: 
montam, desmontam, transportam, absorvem e eliminam substâncias; transformam 
energias; produzem movimentos; transmitem informações e muito, muito mais.

Estamos falando das células, as unidades básicas que compõem os organismos.

Você se lembra do texto da aula anterior, quando falamos sobre a descoberta da vida 
microscópica, feita por um vendedor de tecidos? Pois é, ali falamos também de um 
inglês chamado Robert Hooke, que deu o nome de “células” aos compartimentos ocos 
de uma cortiça __________(1) ao microscópio. Outros pesquisadores, mais tarde, 
descobriram que aqueles compartimentos, numa planta viva, eram preenchidos por 
estruturas também vivas, as quais, a partir daí, passaram também a ser __________
(2) de células. Foi assim que surgiu o nome. Depois se verifi cou que todos os seres 
vivos são __________(3) por células.

Há milhões de tipos diferentes de __________(4). Algumas são, elas mesmas, 
organismos, como é o caso das bactérias, das amebas, dos paramécios, entre outros 
– são, por isso, conhecidos como unicelulares. E há células que são apenas uma 
minúscula parte de um organismo muito maior, como as que compõem nosso corpo, 
assim como o dos animais e das __________(5) – e estes organismos com várias 
células são chamados de pluricelulares.

O paramécio (à esq.), a ameba (em cima, à dir.) e as bactérias 
(em baixo, à dir.) são exemplos de seres unicelulares.

Os animais e as plantas são pluricelulares. Na foto, amostra de 
tecido do intes  no delgado de um ser humano, demonstrando a 

existência de muitas células.
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No corpo humano, tal como na maioria dos animais, há células especializadas com 
funções bastante distintas entre si. São exemplos as células do cérebro, dos músculos, 
da pele, do intestino, do estômago, do fígado, do sangue... 

Porém, por mais diferenças que possam existir entre tipos distintos de células, todas 
elas possuem estruturas semelhantes, ao mesmo tempo em que cada célula é 
constituída de várias partes, tendo cada parte suas funções específi cas. 

A B C 

D E Diferentes formas e funções das 
células: (A) célula do fígado; (B) 
células do sangue (vários glóbulos 
vermelhos/hemácias e um glóbulo 
branco/leucócito); (C) célula 
nervosa (neurônio); (D) o 
espermatozóide é uma célula, e o 
óvulo que ele fecunda também é 
uma célula; (E) célula de músculo 
liso

Diferentes formas e funções das células: 
(A) célula do  gado; (B) células do sangue 

(vários glóbulos vermelhos/hemácias e um 
glóbulo branco/leucócito); (C) célula nervosa 

(neurônio); (D) o espermatozóide é uma 
célula, e o óvulo que ele fecunda também é 

uma célula; (E) célula de músculo liso.
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Vamos, agora, exercitar um pouco o raciocínio, pensando a respeito dessas 
informações sobre o incrível mundo das células?

1.Comecemos pela “técnica de Cloze”, com a qual você já está 
familiarizado através de aulas anteriores, e que consiste em fazer o 

aluno, na leitura do texto, deduzir as palavras faltantes (aqui numeradas de 
1 a 5) que mais se adequam ao contexto:

(1) ___________________________ (2)___________________________

(3) ___________________________ (4)__________________________

 (5) __________________________

2.Vimos que foi Robert Hooke o autor do nome “célula”. Mas:

a) O que signifi ca mesmo esse termo?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

b) Por que Hooke usou o nome “célula” para designar o que ele 
observou na cortiça, vista ao microscópio?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

c) O que Hooke observou na cortiça e quê ele chamou de “células” 
era a mesma coisa que hoje os biólogos chamam de células? Explique.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. Por que seres vivos como as bactérias, as amebas e os paramécios 
são chamados de seres unicelulares?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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4. Uma frase do texto diz que “no corpo humano, tal como na maioria 
dos animais, há células especializadas com funções bastante distintas 

entre si”. Numa rápida discussão com seus colegas, auxiliada pelo professor, 
refl ita sobre a relação entre um organismo ser pluricelular e o conteúdo da 
frase citada.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Descobrindo a célula II

Na aula anterior, interrompemos o estudo sobre a célula justamente numa parte 
em que falávamos que, por mais diferenças que possam existir entre tipos 
distintos de células, todas elas possuem estruturas semelhantes, ao mesmo 

tempo em que cada célula é constituída de várias partes, tendo cada parte suas 
funções específi cas. E apresentamos a seguinte fi gura:

Agora, vamos compreender melhor as principais partes componentes de uma 
célula, e suas respectivas funções, que estão listadas na tabela a seguir:

Estrutura celular Breve descrição e funções exercidas

Membrana plasmática Formada por duas camadas de lipídios e proteínas. Protege a célula, seleciona o que entra 
e o que sai e permite a comunicação com outras células.

Citoplasma Meio viscoso que preenche a célula e onde fi cam contidas as organelas.

Retículo Endoplasmático 
Granuloso

(retículo = pequena rede; endoplasmático = dentro do citoplasma; granuloso = contém 
grãos aderidos). Rede de canais feita de membranas, com pequenos grãos aderidos 
(ribossomos, responsáveis por fabricar proteínas). Produz proteínas e as transporta pelo 
interior da célula. Uma parte é transferida para o Complexo Golgiense.

Retículo Endoplasmático 
Liso ou Não-Granuloso

Compartimentos membranosos ligados ao Retículo Granuloso. Fabrica e armazena lipídios, 
e uma parte deles é transferida para o Retículo Granuloso e, deste, para o Complexo 
Golgiense.

Complexo Golgiense

Conjunto de bolsas de membranas na forma de saquinhos que se desprendem do Retículo 
Granuloso. Recebem as proteínas e lipídios vindas do Retículo Granuloso e armazena 
glicídios. Transfere esses materiais para outras partes, principalmente para a membrana e 
para fora da célula.

Mitocôndria
Usa glicose e oxigênio (O2) para produzir energia para a célula, através do processo 
chamado de respiração celular. É dessa reação que surge o gás carbônico (CO2) que 
expulsamos do corpo na expiração.

Núcleo

Cercado por uma membrana (chamada membrana nuclear ou carioteca – cario = núcleo; 
teca = membrana), é o local onde fi ca guardado o material genético, o DNA ou cromossomos. 
A maioria das células possui núcleo, sendo chamadas de eucarióticas (eu = verdadeiro; 
cario = núcleo). Há exceção no caso das bactérias, que são células sem núcleo / carioteca 
(*) e seu DNA fi ca livre no citoplasma – são, por isso, chamadas procarióticas (pro = 
primitivo; cario = núcleo).

Aula 11 - Citologia II
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Estruturas existentes nas células vegetais e ausentes nas células animais

Cloroplasto
Só existe nas células vegetais. Usa gás carbônico (CO2), água, sais minerais e 
energia da luz para produzir seu próprio alimento, especialmente a glicose, através 
do processo conhecido por fotossíntese. É dessa reação que surge o oxigênio (O2) 
que as plantas liberam no ar.

Parede Celular Revestimento de celulose que protege e dá sustentação às células vegetais 
(inexistente nas células animais).

(*) Os biólogos divergem sobre a melhor forma de se conceituar célula procariótica. Alguns dizem que 
seria a célula sem carioteca (membrana nuclear), mas que possui nucleóide, uma área do citoplasma onde 
se concentra o material genético e que, por isso, não se deve dizer que ela não tem núcleo. Outro grupo, 
que parece representar a maioria nos grandes centros de pesquisa celular, afi rma que essa discussão 
não passa de “preciocismo”, e que nucleóide não é núcleo, portanto é correto dizer que célula procariótica 
não tem núcleo. Por outro lado, a rigor células procarióticas são as que não possuem o sistema interno de 
membranas, composto pela carioteca, os retículos endoplasmáticos e o complexo golgiense – portanto, 
não têm núcleo mesmo.

A célula vegetal difere da animal principalmente pela presença de parede celular, vacúolo e 
cloroplastos.

As células procarióticas, cujos principais representantes são as bactérias, têm 
organização bem mais simples do que as eucarióticas.

Comparação entre célula animal e célula vegetal

Célula procariótica
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1. Através do dicionário e/ou debatendo com a turma, dê o correto 
signifi cado dos seguintes termos, extraídos do texto:

a) Viscoso: __________________________________________________
___________________________________________________________
b) Aderidos: _________________________________________________
___________________________________________________________
c) Complexo: ________________________________________________
___________________________________________________________
d) Glicídios: _________________________________________________
___________________________________________________________
e) Expiração: ________________________________________________
___________________________________________________________
f) Celulose: _________________________________________________
___________________________________________________________

2.  A membrana plasmática é rica em lipídios e proteínas, mas ela mesma 
é incapaz de fabricar essas moléculas. Considerando o quê você 

aprendeu sobre as partes da célula e suas funções, raciocine e conclua: 

a) De onde vêm os lipídios e as proteínas que estão na membrana 
plasmática?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

b) Como os lipídios produzidos no Retículo Liso chegam até a membrana? 
Descreva, rapidamente, a seqüência do trajeto, desde a origem até a 
membrana.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

c) Como as proteínas produzidas no Retículo Granuloso chegam até a 
membrana? Descreva, rapidamente, a seqüência do trajeto, desde a origem 
até a membrana.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Núcleo 

3. Abaixo, na imagem da esquerda, bactérias. Na da direita, um paramécio. 
Ambos são seres unicelulares, mas um é uma célula eucariótica e o 

outro é uma célula procariótica. Pense e responda:

3.a) Nas duas fi guras quem é eucariótico, e quem é procariótico?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3.b) Por quê?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

4. Tendo por base o texto sobre Célula desta aula, resolva a cruzadinha 
a seguir:

1. C

2. E

3. L

4. U

5. L

6. A

1. Organela responsável pela respiração celular;
2. Outro nome para a membrana nuclear;
3. Nome do complexo de saquinhos membranosos que recebe proteínas 
vindas do Retículo Granuloso e as transfere para outras partes da célula e 
para fora dela;
4. Célula que possui núcleo verdadeiro;
5. Organela que existente em células vegetais e que é responsável por 
fazer a fotossíntese;
6. Célula que não possui núcleo / carioteca.

Núcleo
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Aula 12 - Proteíinas

A CASA DO ZÉ PEDREIRO

Seu Zé Pedreiro já levantou casa para muita gente, mas a dele, nada... Fazia tempo 
que sonhava construir sua própria casa, no entanto sempre tinha difi culdades de 
comprar o material. Ele queria pelo menos os tijolos; afi nal, com eles se pode construir 
a estrutura principal da casa – dá para levantar as paredes, dando forma aos cômodos. 
Tendo as paredes e, depois, o telhado, até que dá para deixar o resto para depois, não 
é mesmo?

Zé conversava com seu sobrinho, Marquinhos, quando chegou um amigo conhecido 
pelo apelido de Mocó. Fazia mais de um ano que eles não se viam, mas o Mocó foi 
logo dizendo: 

– Não me esqueço de você, Zé Pedreiro! Ajudou a construir minha casa quase de 
graça, e sou muito agradecido. Vim para lhe avisar que vendi o terreno, estou me 
mudando e o novo dono vai derrubar tudo para fazer uma loja. Antes que ele derrube, 
você não quer ver se aproveita o material da minha casa, não?

– Claro que quero, Mocó! Vou lá agorinha mesmo! E obrigado.

Marquinhos foi com o tio e, chegando lá, teve uma idéia: – Tio, por que você não pega 
essas paredes inteiras da casa do seu Mocó e leva para o seu  terreno? Daí é só 
colocar elas em pé de novo e pronto, já tem sua casa nova... 
Zé Pedreiro sorriu e explicou que a casa que ele queria construir era diferente da do 
Mocó, com outras medidas e outro formato. Para isso, as paredes inteiras não lhe 
serviam; além do mais, como ele iria transportar paredes inteiras, enormes e pesadas? 
O menino perguntou o que o tio ia fazer, então: 

– Vou lhe mostrar!

Zé Pedreiro chamou uns amigos e foram desmontando, cuidadosamente, as paredes 
da casa do Mocó, pegando tijolo por tijolo. Depois, transportaram os tijolos numa 
camioneta emprestada. Logo, logo, o terreno do Zé fi cou repleto de tijolos. A vizinhança 
se juntou, comprou uns sacos de cimento e pronto – era tudo que o Zé Pedreiro 
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Legal essa história, não é? Você se lembra daquela aula sobre 
origem da vida, quando a gente falou de proteínas e aminoácidos? Pois é, 
agora é tempo de entender um pouco melhor o que são e para que servem 
essas moléculas na nossa vida.

S A I B A  M A I S . . .

queria. Assentando tijolo a tijolo, prendendo um no outro com cimento, Zé levantou 
novas paredes e construiu a casa nova do jeito, tamanho e formato que precisava. 
Depois, foi a maior festa...

*     *     *

 1. Casa do Mocó 2. Desconstrução 

3. Separação e transporte dos tijolos 4. Construção da casa do Zé Pedreiro 

Na aula passada começamos a estudar um pouco sobre célula. Recorde-se de que 
na lista das organelas celulares constava o Retículo Endoplasmático Granuloso, 
que é um sistema de canais feitos de membranas. O nome “granuloso” é porque 
nessas membranas há uns grãzinhos aderidos, conhecidos como “ribossomos”. É 
nos ribossomos que as proteínas da célula são fabricadas, usando os aminoácidos 
que obtemos através da alimentação. As proteínas que comemos em alimentos como 
carne, leite, ovo, feijão, soja e outros, não servem diretamente para nossas células. O 
que as células querem são os aminoácidos que compõem as proteínas – por isso é 
que precisamos fazer a digestão (desmonte) das proteínas no estômago e no intestino 
delgado. Uma vez desmontadas, seus aminoácidos fi cam livres, são absorvidos pela 
parede dos órgãos digestivos e passam para o sangue, que os transporta para células 
de todo o corpo. Ao chegarem às células os aminoácidos atravessam a membrana 
e rumam para os ribossomos do Retículo Granuloso, onde servirão para construir 
novas proteínas.
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1. Sua atividade agora será uma combinação de interpretação, 
raciocínio e criatividade... A seguir você tem uma seqüência (em 

ordem) mostrando os acontecimentos da história da casa do Zé Pedreiro, e 
ao lado uma seqüência (fora de ordem) das etapas para a síntese (produção, 
fabricação) de proteínas pela célula. Relacione os acontecimentos de 
ambas as colunas, colocando os números certos na seqüência da direita.

( 1 ) Zé Pedreiro precisava de tijolos. (      )
Os aminoácidos são absorvidos e transportados 
pelo sangue até as células, onde entram e são 
conduzidos até os ribossomos.

( 2 )  A casa do Mocó foi a fonte (local) de fornecimento 
de tijolos. (      ) Alimentos protéicos, como leite, ovos, carne, feijão, 

soja e outros são boa fonte de aminoácidos.

( 3 ) Mas os tijolos estavam fi xos, fazendo parte de 
uma estrutura maior (casa e paredes). (      ) As proteínas montadas são usadas pela célula de 

acordo com a função que cada uma tem.

( 4 )
Zé Pedreiro e seus amigos desmontaram a 
estrutura maior (casa e paredes), separando os 
tijolos um a um.

(      )
Os ribossomos ligam os aminoácidos uns nos outros, 
montando novos e diferentes tipos de proteínas de 
acordo com a necessidade da célula.

( 5 ) Os tijolos foram transportados já separados 
para o local de construção da nova casa. (      ) Suas células precisam de aminoácidos.

( 6 )
No local de construção, a nova estrutura 
passou a ser construída usando os mesmos 
tijolos, montando e fi xando uns aos outros com 
cimento.

(      )
O estômago e o intestino fazem a digestão 
das proteínas dos alimentos, separando os 
aminoácidos.

( 7 ) A casa nova do Zé Pedreiro fi cou pronta e agora 
ele pode morar nela. (      ) O problema é que os alimentos protéicos contêm 

proteínas inteiras.



359Biologia

2. A fi gura anterior mostra os grupos de proteínas mais importantes e 
suas funções principais. Um dos grupos é o dos anticorpos, que são 

proteínas de defesa fabricadas por células de defesa (as células de defesa 
são também chamadas de glóbulos brancos ou leucócitos). Sabendo que 
o vírus da AIDS ataca justamente os principais leucócitos, destruindo-os, 
explique: por que se diz que a elevada mortalidade dos aidéticos não se 
deve à doença AIDS diretamente, mas a outras doenças, até mesmo um 
simples resfriado? 
  ___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. A respeito do assunto central dessa aula, preencha a cruzadinha a 
seguir:

1. P

2. R

3. O

4. T

5. E

6. I

7. N

8. A

1. Proteínas localizadas na face externa da membrana celular, capazes 
de receber sinais químicos e repassá-los às proteínas internas da 
célula.
2. Proteínas produzidas pelos glóbulos brancos, cuja função é defender 
o organismo contra agentes invasores.
3. Proteína que transporta oxigênio no sangue.
4 Proteína das células musculares que participa do processo de 
contração.
5. Classe especial de proteínas, de grande variedade, sendo mais 
conhecidas aquelas que participam da digestão dos alimentos.
6. Proteína que compõe o cabelo e as unhas. 
7. A outra proteína que participa do processo de contração muscular.
8. Moléculas de grande importância para todos os seres vivos, 
consideradas a estrutura básica da vida, e que são formadas por 
aminoácidos.
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4. São conhecidos 20 tipos diferentes de aminoácidos na natureza. 
Todas as proteínas existentes em todos os seres vivos do planeta 

Terra são produzidas a partir destes 20 tipos de aminoácidos. A diferença 
entre duas proteínas está nos seguintes pontos variáveis:

a) o número de aminoácidos
b) os tipos de aminoácidos
c) a seqüência de aminoácidos

Eis a lista dos 20 aminoácidos e suas respectivas siglas:
Ala = Alanina Ile = Isoleucina
Arg = Arginina Leu = Leucina
Asn = Asparagina Lis = Lisina
Asp = Aspartato ou Ácido Aspártico Met = Metionina
Cis = Cisteína Pro = Prolina
Fen = Fenilalanina Ser = Serina
Gli – Glicina Thr = Treonina
Gln = Glutamina Tir = Tirosina
Glu = Glutamato ou Ácido Glutâmico Tri = Triptofano
His = Histidina Val = Valina

Imagine que uma célula pretende sintetizar uma proteína usando apenas 
5 aminoácidos (em geral as proteínas têm dezenas ou centenas de 
aminoácidos). Considere que somente dois tipos diferentes de aminoácidos 
serão usados, e suas siglas são: Ala e Leu. Mas atenção: 4 dos 5 aminoácidos 
serão Ala, e somente um será Leu. Responda, através de cálculo ou de 
desenhos, quantos tipos diferentes de proteínas a célula seria capaz de 
produzir, variando apenas a seqüência desses dois aminoácidos?

Resolução
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Aula 01 - O nascimento da Geografi a

Exercícios:

1. Em sua opinião, o que surgiu primeiro, o homem ou a natureza? A 
Geografi a ou a natureza? Justifi que sua resposta.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

A dúvida entre quem surgiu primeiro: “o ovo ou a galinha?” Sugere algumas 
questões semelhantes sobre a Geografi a, por exemplo: o que surgiu primeiro, o 
homem ou Geografi a? A natureza ou o homem? A Geografi a ou a natureza? 

Tais questões nos fazem refl etir sobre as origens da Geografi a. Para tanto, temos que 
considerá-la uma ciência, que surgiu se organizou e está em constante evolução.  

Desde que o homem surgiu na Terra, houve a necessidade de conhecer mais sobre 
os locais onde habitava, caçava ou transitava, observando também os eventos e os 
fenômenos da natureza.  Os homens primitivos já representavam tudo isso. 

Os gregos foram grandes autores da geografi a e já a defi niam como sendo “o estudo da 
superfície da Terra”. O Império Romano, antes de Cristo, em todas as suas conquistas 
já fazia a contagem da população e até mandava agrimensores para medir o tamanho 
das terras conquistadas. 

Mas a Geografi a não era só isso, esse saber com a evolução do próprio homem, 
(da sociedade), já não mais satisfazia certas necessidades. O homem “descobriu a 
natureza”, com a concepção de que esta pertencia a ele, e não ele a natureza. 

Criou-se assim uma das grandes questões, se não a maior de todas, que atravessa 
todo o caminho das discussões geográfi cas e é discutida até hoje, em planos e visões 
diferentes, críticas e refl exivas, com a dualidade entre quem é o sujeito e quem é o 
objeto, representado pelas relações: homem x meio, sociedade x natureza. E isso é 
só o começo da história da geografi a.
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2. Relacione corretamente as colunas:

(1) Geografi a

(2) Os gregos e o 
Império Romano

(3) Pares duais

(____) Promotores dos primeiros levantamentos 
geográfi cos;

(____) Homem X meio, sociedade X natureza;

(____) Ciência que surgiu se organizou e está 
em constante evolução.  

3. Complete corretamente os espaços:

Com o surgimento do ______________ no Planeta, surgiu a) 
também a necessidade de conhecer ___________________, 
___________________ ou ___________________. E  ainda  a  observação 
de ___________________e os ____________________.

4. Verifi que o signifi cado dos termos que foram destacados no texto:

Agrimensores________________________________________________

___________________________________________________________

Concepção__________________________________________________

___________________________________________________________

Dualidade___________________________________________________

___________________________________________________________

5. Você acha que a natureza lhe pertence ou que você pertence à 
natureza? Discuta com seus colegas e expresse seu ponto de 

vista.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Aula 02 - As Correntes do Pensamento Geográfi co

Exercícios

1. A história do pensamento geográfi co inicia com os gregos, mas 
passa a se estabelecer como ciência no século XVIII, integrando 

os estudos acadêmicos. Porém, durante os séculos XIX e XX a geografi a 
passou por cinco fases importantes: determinismo, possibilismo, regional, 
quantitativa e a geografi a radical. Escolha uma das fases importantes do 
pensamento geográfi co, citadas anteriormente, e explique.
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Ao longo de sua evolução teórica durante os séculos XIX e XX, a Geografi a 
passou por algumas fases: determinismo, possibilismo, regional, quantitativa 
e a geografi a radical. 

O determinismo defendia que as características dos povos se devem à infl uência 
do meio natural. Seus principais teóricos formularam hipóteses como “o calor torna 
os habitantes dos trópicos preguiçosos”. Friedrich Ratzel, um dos organizadores das 
idéias deterministas dizia que o meio infl uencia, mas não determina o modo de vida 
humano, esse pensamento originou seu conceito de espaço vital. 

Representando a corrente possibilista, Vidal de La Blache foi mais além, dizendo que 
o homem tem a possibilidade de intervir no meio, apropriando-se e transformando-o 
em seu benefício.

A Geografi a Regional afi rmava que o objeto da Geografi a era o espaço e o lugar. 
Esses geógrafos dedicaram-se à informação descritiva sobre lugares, bem como a 
dividir a Terra em regiões. 

Já os geógrafos quantitativos, adotaram o positivismo das ciências naturais e utilizaram-
se da Matemática, principalmente da estatística, para provar suas hipóteses.

O primeiro sinal do surgimento da Geografi a Radical foi à geografi a humanista. 
Nesta, os geógrafos debruçaram-se sobre o sentimento e a relação com lugares, 
entendendo os fenômenos geográfi cos e as relações sócio-espaciais.

O Positivismo foi uma corrente 
fi losófi ca criada por Auguste 
Comte, no século XIX. Propõe a 
idéia de uma ciência sem teologia 
ou metafísica, ou seja, sem 
subjetividade ou imaterialidade. 
Baseada apenas no mundo físico, 
objetivo e material.

O Espaço Vital manifestaria a 
necessidade territorial de uma sociedade 
tendo em vista seu equipamento 
tecnológico, sua população e seus 
recursos naturais disponíveis. Seria uma 
relação de equilíbrio entre a população 
e seus recursos, seria uma porção do 
planeta necessária para a reprodução 
de uma dada comunidade.
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2. Marque (V) para os itens que forem verdadeiros ou (F) para os itens 
que forem falsos.

(      ) Friedrich Ratzel um dos grandes organizadores das idéias possibilistas 
afi rmava que o meio infl uencia, mas não determina a vida humana.

(     ) O Determinismo de Vidal de La Blache, dizia que o homem tem a pos-
sibilidade de intervir no meio.

(    )  A Geografi a Regional afi rmava que o objeto da Geografi a eram os 
mapas e as escalas. 

(    ) Os geógrafos regionais dedicaram-se à informação descritiva sobre 
lugares, bem como à dividir a Terra em regiões.

(    ) Os geógrafos quantitativos viraram-se para a Matemática, principal-
mente a estatística, para provar suas hipóteses.

(    ) Na Geografi a Radical, os humanistas debruçaram-se sobre o senti-
mento e a relação com lugares aos fenômenos geográfi cos.

3. Complete as lacunas de acordo com o texto:

a) Durante os séculos XIX e XX a geografi a passou por cinco fases 
importantes: ____________,____________,____________, ____________ 
e a geografi a ____________.

b) Ratzel afi rmava que o meio infl uencia, mas não determina a vida humana, 
fruto de seu conceito de _____________ _________. 

d) __________________, dizia que o homem tem a possibilidade de intervir 
no meio.

c) Os geógrafos regionais dedicaram-se à informação _____________ 
sobre lugares, bem como à dividir a Terra em _________. 

d) Os geógrafos quantitativos adotaram o _____________ das ciências 
naturais e viraram-se para a _____________, principalmente a 
_____________, para provar suas hipóteses.

4. Assinale as alternativas que estiverem corretas e corrija as afi rmativas 
falsas, nos espaços indicados em baixo de cada item.

a) Os principais teóricos da Geografi a Radical formularam hipóteses como 
“o calor torna os habitantes dos trópicos preguiçosos”.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

b) O conceito de Espaço Vital teria, implícito, uma relação de equilíbrio 
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entre a população e seus recursos naturais, seria uma porção do planeta 
necessária para a reprodução de uma sociedade.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

c) Na Geografi a Regional, surgiu a geografi a pós-modernista, com idéias 
pré-modernistas e as teorias midi-estruturalistas para entender as relações 
naturais.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

d) O Positivismo foi uma corrente fi losófi ca de Auguste Comte, no século 
XIX. Propõe a idéia de uma ciência sem teologia ou metafísica, ou seja, 
sem subjetividade ou imaterialidade. Baseada apenas no mundo físico, 
objetivo e material.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4. As correntes fi losófi cas norteiam os diversos levantamentos 
geográfi cos. Associe corretamente que correntes norteiam os 

seguintes estudos geográfi cos. 

01) Determinismo

02) Geografi a Radical

03) Quantitativa

04) Regional

(___) Gráfi cos e Tabelas com 
levantamentos estatísticos sobre a 
população de Quixeré:

(___) As contradições socioeconômicas 
existentes entre os bairros centrais e 
periféricos da cidade de Barbalha;

(___) Descrição detalhada da região que 
encontra-se a Chapada do Apodi;

(___) As infl uencias do clima na forma 
de se vestir dos habitantes da cidade de 
Tianguá:



371Geografi a

6. Releia o parágrafo que trata das idéias de Ratzel e La Blache e 
explique com suas palavras o motivo que alguns teóricos acreditam 

que o Possibilismo não é uma idéia oposta ao determinismo e sim uma 
continuação ou uma complementação desta.
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

7. Releia o conceito de Positivismo e explique com suas palavras qual a 
relação de infl uência do Positivismo sobre a Geografi a Quantitativa.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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A Geografi a é um dos ramos mais dinâmicos das ciências. Pois, esta ciência 
compõe-se de agentes naturais e sociais que constituem a base do estudo. 
Em velocidades e em escalas de tempo diferentes, o clima, a água, o relevo, 

os solos, a vegetação, a fauna e a sociedade, estão sempre se modifi cando e se 
transformando. Encontram-se devidamente organizados nos diferentes campos da 
ciência geográfi ca e formam o seu objeto de estudo, que é o espaço geográfi co. 

A Geografi a possui divisões metodológicas que buscam facilitar didaticamente o 
entendimento do espaço geográfi co, o qual pode ser entendido com base nas suas 
categorias de análise. As categorias de análise que norteiam as abordagens e as 
discussões geográfi cas são o território, o lugar, a paisagem e a região. Essas categorias 
são estudadas em dois grandes blocos: A Geografi a Física e a Geografi a Humana. 

Estudar Geografi a é, portanto, aprender a analisar como funcionam as peças de um 
grande quebra-cabeça, o nosso mundo, o nosso lugar, o nosso espaço.

Aula 03 - Conhecendo melhor a Geografi a

Exercícios:

1. Construa um comentário com o mesmo sentido do texto 
conhecendo melhor a Geografi a, utilizando as palavras abaixo.

CLIMA, GEOGRAFIA FÍSICA, SOCIEDADE, RELEVO, 
CIÊNCIA, ESPAÇO GEOGRÁFICO, AGENTES NATURAIS 
e SOCIAIS, MEIO AMBIENTE, ECONOMIA, GEOGRAFIA, 

TRANSFORMAÇÃO, VEGETAÇÃO, ANTROPOLOGIA, 
GEOGRAFIA HUMANA.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Em síntese, o espaço geográfi co é  
todo e qualquer espaço em que o 
homem habita e constrói as relações 
entre si e com a natureza.
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2. Observe o esquema, discuta com os colegas e caracterize as 
relações entre os elementos que constituem a base do estudo da 

Geografi a.

          

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

3. Leia atentamente o quadro para responder as questões:

A Geografi a Física estuda as características naturais existentes na superfície terrestre. 
Para tal estudo, esta parte da Geografi a busca o auxílio da Hidrografi a, Geomorfologia, 
Oceanografi a, Pedologia, Biogeografi a, Climatologia, Geologia, dentre outras. Quando 
estudamos a relação entre o relevo de uma área e os tipos de moradia, em morros ou 
encostas, estamos fazendo algumas relações entre a geomorfologia e a paisagem.

 Já a Geografi a Humana se dedica ao estudo das relações entre a sociedade humana e o 
espaço por ela construído. Ela entende que as transformações do espaço, pelo homem, 
ocorrem com o passar do tempo e constroem lugares e territórios. E, como a Geografi a 
Física, ela também recebe o auxílio de outras ciências como a Sociologia, Antropologia, 
Economia, História, entre outras.

1 – Geografi a Física

2 – Geografi a Humana

3 – Geografi a

4 – Geologia

(    ) Se dedica ao estudo das relações 
entre a sociedade humana e o espaço por 
ela construído.

(    ) É uma ciência dinâmica no estudo 
da natureza e da sociedade.

(    ) Estuda as características naturais 
existentes na superfície da Terra.
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4. Com base no texto da questão anterior, marque os itens que 
correspondem às ciências que são a base ao estudo da Geografi a 

Física.

(    ) Antropologia

(    ) Hidrografi a

(    ) Geologia

(    ) Sociologia

(    ) História

(    ) Matemática

(    ) Pedologia

(    ) Geomorfologia

(    ) Teatro

(    ) Climatologia

5. Pesquise no dicionário o signifi cado de quatro palavras da questão 
anterior que estejam relacionadas ao estudo de Geografi a.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

6. Pensando em casa...

Imagine que você ganhou como prêmio uma passagem aérea e hospedagem 
para visitar qualquer cidade brasileira. Escolha a cidade que você gostaria 
de conhecer. Descreva-a com riqueza de detalhes, evidenciando os 
elementos naturais e humanos relacionados ao estudo da Geografi a que a 
compõem.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Aula 04 - O Montador de quebra-cabeças

Exercícios:

1. Complete os espaços em branco corretamente:

a) A ___________________ se preocupa de compreender o 
____________________ e as características do ___________________ 
em que o homem habita e constrói as suas ______________________ 
com os outros a e natureza.

b) O profi ssional que atua na ______________________ das 
relações _______________ e naturais do _______________ é o 
______________________.

2. Escreva o assunto ou a idéia principal contida nos seguintes 
parágrafos:

Parágrafo III

Conteúdo:__________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

A Geografi a se preocupa em compreender o funcionamento e as características 
do espaço em que o homem habita e constrói suas relações com os outros e 
com a natureza, o que se constitui um verdadeiro quebra-cabeça. 

Quem é o responsável por montar o quebra-cabeça do espaço em que vivemos? 
Como é seu trabalho? Para que servem seus conhecimentos? 

O profi ssional que atua na análise das relações sociais e naturais do espaço é o geógrafo. 
Seu trabalho compreende desde análises socioeconômicas, como levantamentos 
demográfi cos e elaboração de planejamentos, até avaliação de impactos ambientais, 
mapeamentos e levantamento de recursos naturais. 

O geógrafo pode auxiliar na elaboração de políticas urbanas e rurais,  sugerindo áreas 
de expansão agrícola e ainda, locais propícios à instalação de moradias, estradas, 
hidrelétricas e indústrias. Além disso, apontar soluções para os problemas de ocupação 
irregular e identifi car áreas de risco.

Esta profi ssão exige disciplina, determinação, espirito de aventura, gosto pela leitura, 
mas principalmente uma visão crítica e refl exiva, além de uma profunda perceção do 
que acontece no mundo e ao seu redor.
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Parágrafo IV 
conteúdo:___________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Parágrafo V
conteúdo:___________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

3. O arruamento da cidade de Fortaleza, os bairros com maior 
número de eleitores em Limoeiro do Norte, a ocorrência da dengue 

nos bairros na cidade de Sobral; o desmatamento na Floresta Nacional do 
Araripe; são exemplos de temas que podem ser discutidos pelo geógrafo. 
Analise as opções e assinale o item que contém as formas corretas de 
representar os temas mencionados: 

I - Esquemas didáticos e textos

II - Mapas temáticos e relatórios

III - Cartazes e folders

IV - Fotografi as aéreas e imagens de satélite

a) I        b) II e III       c) IV e I       d) II e IV       e) Todos

4. Observe as palavras do quadro abaixo e escolha algumas para 
formar o seu próprio conceito sobre a Geografi a.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

COMPREENDER - ESPAÇO EM QUE VIVEMOS – ANÁLISES – MAPAS – 
FERRAMENTAS - PAPEL - RELAÇÕES SOCIAIS - RECURSOS NATURAIS 
- GEÓGRAFO – LEVANTAMENTOS – RESPONSÁVEL – ESTUDOS - 
CIÊNCIA GEOGRÁFICA - VISÃO CRÍTICA – SOCIEDADE – FENÔMENO 

– TRABALHO - QUEBRA-CABEÇAS – AMBIENTE - POPULAÇÃO
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5. Discuta com seus colegas e explique o sentido das seguintes 
expressões utilizadas no texto:

 Montar o quebra-cabeça do espaço em que vivemos.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

[...] perceção do que acontece no mundo e ao seu redor
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

[...] o homem habita e constrói suas relações. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

6. Pesquise o que se pede nos itens abaixo.

a) Nomes de geógrafos brasileiros ou cearenses e os seus principais 
trabalhos realizados; 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

b) Quais instituições um  geógrafo pode atuar?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

7. Pensando em casa...

Fonte: http://www.geografi aparatodos.
com.br/index.php?pag=humor02
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Ao discutir em sala a importância do estudo da Geografi a, bem como o papel 
do geógrafo para a discussão de temas que estejam na “pauta do dia”, faça 
uma pesquisa no noticiário da TV sobre os temas que estejam este mês 
em discussão. Em seguida anote o que discute a reportagem e procure 
relacionar o fato escolhido com os temas debatidos por seu professor que 
podem ser objetos de estudo de um geógrafo. O último passo será montar 
um painel na sala com todas as notícias pesquisadas e divulgadas por 
vocês: Vamos lá, mãos à obra e boa sorte.
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Aula 05 - Compreendendo o Espaço

Exercícios:

1. Complete as lacunas a seguir de acordo com o conteúdo estudado 
no texto da aula.

a) __ ______________ ___________________ é o espaço de interação do 
homem com a natureza onde o mesmo, transforma, constrói ou até mesmo 
 ___________ o espaço natural. 
b) __ ______________ ___________________ é o espaço composto por 
três principais elementos: climáticos, edáfi cos e bióticos. Esse espaço 
não sofreu nenhuma intervenção ________________, os elementos 
estão muito ligados entre si e possuem uma forte interação, criando uma 
______________________ entre esses elementos.
c) Vejamos que há uma ________________ muito grande entre a 
defi nição de Espaço Geográfi co e _______________ ______________.

2. Cite cinco exemplos de espaço natural e de espaço humanizado 
que existem no estado do Ceará.

ESPAÇO NATURAL ESPAÇO HUMANIZADO

O espaço que vamos nos referir não é o espaço sideral, mas sim o espaço objeto 
de estudo da Geografi a. 

O Espaço Natural é aquele produzido pela ação da própria natureza através 
de três principais elementos: climáticos, edáfi cos e bióticos. Esse espaço não sofreu 
nenhuma intervenção humana, os elementos estão muito ligados entre si e possuem 
uma forte interação, criando uma interdependência entre esses elementos.

O Espaço Humanizado é o produto da interação entre o homem e a natureza, onde 
os grupos humanos a transformam ao longo da história para adaptá-la às suas 
necessidades, podendo construí-la ou destruí-la, segundo seus interesses. Vejamos 
que há uma semelhança muito grande desta defi nição com a de Espaço Geográfi co, 
logo chegamos a conclusão de que o objeto de estudo da Geografi a também pode ser 
chamado de Espaço Humanizado.

As modifi cações que o homem tem realizado são hoje muito mais fortes e rápidas. 
Com o aumento da tecnologia, com a facilidade de comunicação e transporte o mundo 
tem sofrido impactos e processos muitas vezes mais destrutivos do que modeladores, 
cabe a nós refl etirmos como será nossa participação na construção de nosso espaço 
humanizado e que legado deixaremos para gerações futuras.
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3. Observe o esquema abaixo e com base no texto, caracterize as 
relações que estão vinculadas ao espaço geográfi co.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4. Os termos edáfi co e bióticos são mencionados no texto. Consulte o 
dicionário e descubra o seu signifi cado.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

5. Observando o espaço próximo à sua casa e em outros locais da sua 
cidade, escreva exemplos onde ocorreram modifi cações através de 

ações do homem. Cite também exemplos de outros lugares que ainda não 
sofreram modifi cações antrópicas. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Espaço geográfico 

Espaço humanizado Espaço natural 

Cidades, estradas, 
edifícios, indústrias, 
transportes 

Florestas, rios, mares, 
blocos de gelo, 
montanhas. 

Principais problemas 
existentes 
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Aula 06 - Um ser Global...

Exercícios:

1. Observe a fi gura:

a) De acordo com sua interpretação o que o autor da charge, ao discutir o 
tema do “Espaço Global”, satiriza nesta charge?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

A globalização faz parte do cotidiano, estamos num processo de abertura de 
fronteiras, livre comércio e comunicação global. Atualmente o mundo é 
globalizado e a sociedade, uma vez “globalizada” nunca mais será a mesma. 

Vejamos uma “fantástica defi nição de globalização”:
“Um professor perguntou a um de seus alunos qual é a mais correta defi nição de 
Globalização. 

E o aluno respondeu : - A Morte da Princesa Diana... 

E o professor, meio indignado, perguntou : - Por quê? 

E o aluno completou : - Porque uma princesa inglesa com um namorado egípcio, 
tem um acidente de carro dentro de um túnel francês, num carro alemão com motor 
holandês, conduzido por um belga, bêbado de whisky escocês, que era seguido 
por paparazzis italianos, em motos japonesas. A princesa foi tratada por um médico 
americano, que usou medicamentos brasileiros. 

E esta notícia é enviada a você por um brasileiro, usando tecnologia americana, por 
um computador genérico, que usa chips feitos em Taiwan, e um monitor coreano 
montado por trabalhadores de Bangladesh, numa fábrica de Singapura, transportado 
em caminhões conduzidos por indianos, roubados por indonésios, descarregados por 
pescadores sicilianos, reempacotados por mexicanos e, fi nalmente, vendido a nós por 
judeus, através de uma conexão paraguaia.”

(Autor Desconhecido)
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b) Como os instrumentos do tema tratado acima estão presentes na sua 
realidade cotidiana, nos espaços que você interage (escola, casa, comércio, 
hospital)?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

c) O acesso aos modernos avanços tecnológicos é compartilhado por todos 
da mesma maneira? Por quê?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. Complete as lacunas de acordo com o texto:

a) A ________________ faz parte do cotidiano, estamos num processo 

de _______________ de _____________, __________ comércio e 

__________________ global.

b) Atualmente o mundo é globalizado e a _______________________uma 

vez globalizada nunca mais será a mesma.

3. Releia o texto “FANTÁSTICA DEFINIÇÃO DE GLOBALIZAÇÃO”, 
construa um texto semelhante a esse, que também aborde de forma 

prática e cotidiana, o conceito de Globalização.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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4. Assinale (V) para as afi rmativas Verdadeiras ou (F) para as afi rmativas 
falsas, quanto às características da globalização:

(   ) É um processo constante que ocorre no mundo todo e interliga 
pessoas, nações e mercados.

(   ) Promoveu o crescimento de empresas transnacionais. 

(   ) Promove a invasão cultural de costumes, hábitos e comportamentos 
voltados para o consumo nos diversos países.

(   ) É fácil de ser observada e sentida, mas difícil de ser defi nida por 
possuir vários signifi cados.

(   ) Favorece a implantação de blocos econômicos entre países para 
que possam comercializar seus produtos.

5. Observe o esquema e caracterize os elementos que envolvem o 
processo de globalização.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

6. Discuta com seus colegas e justifi que a seguinte afi rmação utilizada 
no texto: “o mundo é globalizado e a sociedade, uma vez “globalizada” 

nunca mais será a mesma.” 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

7. Leia o trecho abaixo da música e responda as questões a seguir:

Não me iludo
Tudo permanecerá do jeito
Que tem sido
Transcorrendo, transformando
Tudo agora pode está por um segundo, 
Tempo-rei, oh tempo rei, oh tempo-rei
Transformai as velhas formas de viver                        
    

PROCESSO DE 
GLOBALIZAÇÃO

Agentes atuantes
(transnacionais, mídia, consumismo) Aspetos positivos e negativos

("Tempo Rei", Gilberto Gil)
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a) Como podemos perceber no cotidiano a presença da globalização?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

b) Quais as principais características desse fenômeno?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

c) Qual a principal conseqüência da globalização apontada na música?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

d) Indique qual a relação da globalização  com o tempo-rei mencionado na 
música?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Aula 07 -  Algumas indicações da formação do espaço 
cearense

Exercícios:

1. Marque (V) para os itens verdadeiros (F) para os itens falsos.

(   ) O povoamento do Ceará se deu tardiamente, devido à resistência 
dos indígenas.

(   ) A colonização, só se estabeleceu posteriormente, aos confl itos entre 
holandeses e portugueses pela posse do território.

(   ) Numa demonstração clara da imposição do ambiente sobre a 
ocupação, tem se a rede hidrográfi ca como fator decisivo neste 
processo, já que os vales fl uviais foram usados como rotas de 
penetração no interior.

(   ) A cultura do algodão, nada infl uenciou na economia do interior do 
Estado.

O espaço é dinâmico e pode ser entendido como um produto da sociedade. Este 
se forma e se modifi ca ao longo do tempo em função dos elementos que o cria 
e da complexidade contínua da relação entre estes agentes sociais. Ou seja, a 

atuação do Estado, dos Grupos Sociais e do Capital, tem organizado e reorganizado 
o espaço historicamente.

No Ceará, alguns elementos chaves, podem ser colocados como responsáveis por uma 
parcela da formação do espaço cearense. Um deles foi a ocupação e a miscigenação 
entre europeus, indígenas e negros, que se instalaram no Ceará. O povoamento do 
Ceará se deu tardiamente, devido à resistência dos indígenas. A colonização, só se 
estabeleceu posteriormente, aos confl itos entre holandeses e portugueses pela posse 
do território.

As primeiras cidades do Estado surgiram de aldeamentos indígenas. Fortaleza foi um 
dos primeiros aldeamentos do Estado e Aquiraz, a primeira capital do Estado.

Numa demonstração clara da imposição do ambiente sobre a ocupação, tem se a 
rede hidrográfi ca como fator decisivo neste processo, já que os vales fl uviais foram 
usados como rotas de penetração no interior. Pode-se afi rmar que a cultura do algodão 
e a pecuária bovina, dinamizaram a economia, originando cidades e povoados, e 
possibilitou uma expansão da infra-estrutura no interior do Estado.

Percebemos que o Ceará de hoje é muito diferente do Ceará de ontem. O espaço se 
reorganiza. Hoje o estado compõe-se de 184 municípios, possui grande importância no 
cenário nacional, devido à destacada produção dos setores industrial e agroindustrial 
e no setor terciário com o comércio e o turismo.
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2. Assinale as alternativas corretas e corrija as afi rmativas falsas, nos 
espaços indicados em baixo de cada item.

a) Fortaleza foi o primeiro aldeamento e a primeira capital do Estado.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

b) A rede hidrográfi ca foi importante, porque os vales dos principais rios 
foram usados no processo de ocupação.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

c) Foi o binômio gado-algodão que dinamizou a economia do Ceará, 
havendo uma considerável expansão da infra-estrutura turística do estado 
a partir disso.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

3. Em sua opinião, qual a relação existente entre a dinamização da 
economia do Ceará e a expansão da infra-estrutura do estado.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4. Pesquise e construa com suas palavras um esboço do cenário 
econômico atual do Ceará, considerando os setores: industrial, 

agroindustrial, comércio e de serviços.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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5. Associe corretamente:

Parágrafo I

Parágrafo II

Parágrafo III

Parágrafo IV

Parágrafo V

(    ) Características do espaço;

(    ) Alguns elementos na formação do espaço;

(    ) Primeiras cidades do Ceará;

(    ) Imposição do ambiente sobre a ocupação;

(    ) rotas de ocupação do interior;

(   ) Produção dos setores industrial, agroindustrial e 
setor terciário.

6. Assim como o espaço cearense, o local onde você mora também tem 
uma história e certas características. Pesquise e remonte a história 

do seu bairro, da sua rua ou até mesmo do seu município. Não se esqueça 
de mencionar as  mudanças ocorridas no espaço que você observou.

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

7. Você conhece alguns dos lugares abaixo?

Figura 01 Figura 02 Figura 03 Figura 04

Encontre no mapa do Ceará os municípios em que fi cam localizadas as 
fi guras acima e identifi que-os.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Aula 08 - Tipos de Representação da Superfície Terrestre

Desde as civilizações antigas, o homem sempre teve o 
interesse e necessidade de representar a superfície 
terrestre. Os mais antigos mapas foram feitos 

em tábuas de argila, pelos babilônios e egípcios, que se 
baseavam apenas no conhecimento empírico. Somente no 
século VI a.C é que surgiu a idéia da esfericidade da Terra 
por parte dos gregos.

As representações passaram a ser feitas por artistas e 
depois por profi ssionais, os cartógrafos. Cartografi a é a 
ciência de representar o espaço em uma superfície plana. 
Atualmente ela é feita utilizando três técnicas: estatística, 
aerofotogrametria e sensoriamento remoto, com o auxílio de 
computadores.

Sensoriamento remoto é o conjunto de técnicas para a obtenção de dados de um 
objeto, um terreno ou uma determinada área da superfíce terrestre. Uma imagem de 
satélite que envia informações da atmosfera para a Terra é um exemplo de sensor 
remoto. A junção de dados estatísticos, aerofotogramétricos e de sensoriamento 
remoto originam diversas formas de representação espaciais, como: os mapas, os 
blocos diagrama, as tabelas e gráfi cos.

Os mapas são representações da superfície da Terra. Possuem 
elementos básicos como: tema, escala, legenda e orientação. 
São exemplos os mapas: geomorfológico, hidrográfi co,  político, 
histórico, dentre outros.

Os blocos-diagrama são formas de 
representação que expõe o relevo em 
terceira dimensão.

As tabelas são representações numéricas que mostram 
informações ou dados organizados em linhas e colunas. 

Os gráfi cos são as representações visuais de dados. 
Geralmente representam os dados de uma tabela. Podem 
conter várias informações, como: valores, idade, sexo, 
medidas métricas, localidades geográfi cas, dentre outros.

Conhecimento Empírico: É o conhecimento adquirido no dia a dia, 
é caracterizado pela forma espontânea e direta de entendermos um 
fato que presenciamos e do fato obtemos conclusões. É uma forma de 
conhecimento superfi cial, sensitiva, subjetiva, acrítica e assistemática. 
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1. Complete as lacunas a seguir de acordo com o conteúdo estudado 
no texto da aula.

a) Desde as civilizações antigas, o ____________ sempre teve o interesse 
e necessidade de _____________ a superfície terrestre.

b) Os mais antigos mapas foram feitos em  ______________ ____ 
______________, pelos babilônios e egípcios, que se baseavam apenas 
no  ______________ ______________. 

c) Somente no século _________ é que surgiu a idéia da esfericidade da 
Terra por parte dos ____________. 

d) De simples desenhos em argila, as ____________, passaram a ser feitas 
por artistas e depois por profi ssionais, os ____________.

2. Cartografi a é a arte ou ciência de representar o espaço em uma superfície 
plana. Cite as três técnicas utilizadas pela cartografi a que foram citadas 

no texto e depois faça uma pesquisa com o auxílio do professor em sites, livros e 
enciclopédias e defi na cada uma delas.

Técnicas Cartográfi cas Defi nição

3. A partir das técnicas cartográfi cas são feitas diversas formas 
de representação espacial. Assinale o item que contém tais 

representações.

a) Os mapas, os blocos-diagrama, os gráfi cos e as pinturas.

b) Os mapas, os blocos-diagrama, os painéis e as tabelas.

c) Os mapas, as esculturas, os gráfi cos e as tabelas.

d) Os mapas, os blocos-diagrama, os gráfi cos e as tabelas.

4. Assinale a resposta correta quanto aos elementos básicos devem 
estar contidos num mapa. 

a) Tema, escala, legenda e orientação.
b) Tema, título, legenda e orientação.
c) Tema, escala, tamanho e orientação.
d) Pontos cardiais, escala, legenda e orientação.
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5. Na questão 03 você ja assinalou o item com as principais formas de 
representação espacial. Agora defi na cada uma delas.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

6. O texto relata as possibilidades de informações contidas nos gráfi cos 
e tabelas. Junte pequenos grupos para criar tabelas e gráfi cos com 

os seguintes temas:

• Idade dos estudantes

• Número de meninos e meninas

• Altura dos estudantes

• Times preferidos

• Cor preferida
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Aula 09 - Noções de Orientação

Exercícios: 

1. Consulte o mapa do Ceará no fi nal da apostila, indique corretamente 
os pontos cardeais. Em seguida responda as questões abaixo, tendo 

como ponto central o município de Canindé:

a) Que município está a Oeste de Canindé? 
___________________________________________________________

Você já deve ter usado algum ponto de referência para chegar a algum lugar, 
como ruas, construções, estradas, rios, pontes e outros. A Geografi a tem alguns 
elementos referenciais como: os pontos cardeais, meridianos e paralelos.

A  Rosa dos Ventos indica pontos de 
orientação, estes podem ser: cardeais, 
colaterais e subcolaterais. 

Os pontos cardeais são Norte (N), Sul (S), 
Leste (E) e Oeste (O). Percebeu-se que 
apenas os pontos cardeais limitavam muito 
a localização, então para dar maior precisão 
a um local específi co criou-se também os 
pontos colaterais, Noroeste (NO), Nordeste 
(NE), Sudoeste (SO) e Sudeste (SE) e 
também os subcolaterais, Este-Nordeste 
(ENE), Norte-Nordeste (NNE), Sul-Sudeste 
(SSE), Este-Sudeste (ESE), Oeste-Sudoeste 
(OSO), Sul-Sudoeste (SSO), Norte-Noroeste 
(NNO), Oeste-Noroeste (ONO). 

Outras formas de localizarmos os pontos cardeais estão exemplifi cados no quadro a 
seguir:

Técnica Descrição

Bússola
• Sua agulha magnética sempre aponta para o Norte magnético 
da Terra. Atribui-se a descoberta da bússola aos chineses, por 
volta do ano 2000 a.C.

Astros

• Pelo Sol, que nasce no Leste (oriente) e põe-se a Oeste 
(ocidente).

• Pela Lua somente feita a noite, ela surge no Leste e desaparece 
no Oeste. 

Outras estrelas

• No Brasil pelo Cruzeiro do Sul, determinando aproximadamente 
o ponto Sul.

• No hemisfério Norte pela Estrela Polar, determinando, 
aproximadamente o ponto Norte.
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b) Qual a direção de Ocara? 
___________________________________________________________

c) Localize seu município e diga sua direção em relação a Canindé. 
___________________________________________________________

2. Preencha a Rosa dos Ventos de acordo com a fi gura estudada no 
texto.

3. Localize, com pontos cardeais, os seguintes itens da sala de aula 
da fi gura.

a) A mesa do professor: _____________.

b) A porta de entrada e saída: _____________.

c) O fundo da sala: _____________.

d) A esquerda dos alunos: _____________.

4. Descreva a importância dos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais 
para nossa orientação sobre a superfície terrestre.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Sala de Aula

N
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5. Observe o esquema a seguir que representa a distribuição das 
cidades A, B, C e D no planisfério e assinale a alternativa correta.

0º

75º 60º 45º 30º 15º 15º 30º 45º 60º 75º
          90º
      B    75º
          60º
        45º
 A          30º
          15º  0º
          15º
     D      30º
         C 45º
         60º
          75º
          90º

 

a) A cidade localizada mais próxima da Europa é a C.

b) A é a cidade mais próxima do Pólo Norte.

c) Todas as cidades estão localizadas em latitudes diferentes.

d) C é a cidade mais próxima a Greenwich.

6. Justifi que os itens incorretos da questão anterior. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

7. Com base na fi gura do exercício anterior, faça o que se pede.

a) Dê as coordenadas de todas as cidades 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

b) Situe cada cidade e seu hemisfério correspondente

___________________________________________________________

___________________________________________________________

L

N 

S 

O 
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Aula 10 - Escala e o tamanho das coisas

A cartografi a é um dos ramos da Geografi a que trata da arte de representar, 
produzir e divulgar os mapas. Estes, por sua vez têm elementos importantes 
para que as pessoas leigas ou especialistas possam interpretá-los e utilizá-

los no trabalho, no dia-a-dia ou mesmo numa viagem de férias. Estes componentes 
principais são: cores, símbolos e escala.

A escala é um dos componentes fundamentais do mapa. Ela permite saber quantas 
vezes o espaço representado no mapa ou na planta de uma casa ou de um edifício 
foi reduzido para caber numa folha de papel. 

Quando tiramos uma foto de alguém vemos a pessoa e todos os outros detalhes, 
como a roupa, a cor do cabelo e o tipo de lugar onde ela estava no momento da foto. 
Para isso a foto não precisa ter o mesmo tamanho da pessoa, ela é sempre bem 
menor. 

Da mesma forma, ocorre com os lugares registrados nos mapas que são reduzidos 
até caber no papel. A escala nos diz se este lugar foi reduzido 10, 100, 1.000 vezes 
ou mais para caber no papel. Observe as fi guras abaixo e imagine quantas vezes o 
Brasil, o Ceará e as outras fi guras foram reduzidas do tamanho original até fi car neste 
tamanho. Certamente muitas e muitas vezes.

Escala é a relação entre as distâncias. Então podemos estabelecer algumas relações 
como:

E = Escala D = Distância real d = Distância no mapa

Distância real D = d. E

Distância no mapa d = D/E

Escala E = D/d

Curiosidade.
Escala pequena: denominador grande (1:1000000), poucos detalhes, 
área representada grande. Ex. Mapa do Brasil.
Escala grande: denominador pequeno (1: 5000), detalhes muito ricos, 
área representada é pequena. Ex. Mapa de ruas.
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Exercícios:

1. 01 – A escala é um dos elementos fundamentais de um mapa. 
Assinale com (V) para verdadeiro e (F) para falso nas seguintes 

afi rmações:

(   ) A escala permite saber quantas vezes o espaço representado no 
mapa ou desenhado numa planta de uma casa ou de um edifício foi 
reduzido para caber numa folha de papel.

(   ) Quando tiramos uma foto de alguém vemos somente a pessoa e 
é impossível ver os outros detalhes dela, como a roupa, a cor do 
cabelo e tipo de lugar onde ela estava no momento da foto.

(   ) A escala nos diz se um lugar foi reduzido 10, 100, 1.000 vezes ou 
mais para caber no papel.

(   ) Uma foto não precisa ter o mesmo tamanho da pessoa ou do objeto 
fotografado. A foto sempre é bem menor. Da mesma forma, isso 
ocorre com os lugares registrados nos mapas que são reduzidos até 
caber no papel.

2. Agora que já entendemos o que é e como funciona a escala de 
um mapa podemos estabelecer algumas relações, E = Escala, D = 

Distância na realidade e d = Distância no mapa. Assinale o item correto.

a) Para obtermos a distância real usamos: E = D/d.

b) Para obtermos a distância no mapa usamos: d = D/E.

c) Para obtermos a escala usamos: D = d. E.

d) Para obtermos o tamanho da escala usamos: E = e/E

3. Considere as escalas numéricas a seguir.

I – 1:1000 II – 1:10000 III – 1:2000000

Pode-se afi rmar corretamente que:

a) Das escalas apresentadas a II serve para mapear áreas urbanas.

b) A escala III é a maior e ideal para o mapeamento de detalhes.

c) A escala I é a menor e ideal para mapear áreas extensas.

d) A escala III é a mais adequada para representar detalhes como vilas e 
bairros.
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4. Com base nas diferentes escalas apresentadas, informe 
as escalas numéricas mais adequadas aos seguintes 

mapas.

1 – Mapa do estado do Ceará

2 – Mapa de ruas

3 – Planisférios

4 – Plantas arquitetônicas

(   ) 1:60 a 1:150

(   ) 1: 500 a 1: 20000 

(   ) 1: 25000 a 1: 350000

Associe a seqüência correta:

a) 4-3-1

b) 4-2-1

c) 2-3-4

d) 3-1-4

5. Explique como podemos defi nir a escala geográfi ca, ou seja, a escala 
de um mapa.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

6. Qual a importância de conhecer e saber utilizar a escala de um mapa?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Aula 11 - Linhas Imaginárias (Paralelos e Meridianos)

As linhas imaginárias dos Paralelos e Meridianos são fundamentais para nos 
orientarmos sobre a superfície terrestre.

Os paralelos as são linhas que cortam o planeta Terra, sendo a Linha do Equador 
o principal paralelo. A palavra Equador é originária do latim aequatore que signifi ca o 
que iguala (duas partes). Assim entendemos que a Linha do Equador divide a Terra 
em duas partes, Hemisfério Norte e Hemisfério Sul. Os outros paralelos importantes 
são o Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico e Círculo Polar 
Antártico.

Os meridianos são linhas imaginárias 
semicirculares de 180°, que vão do Pólo 
Norte ao Sul cruzando os paralelos da Terra. 
O meridiano principal é o de Greenwich 
há o antimeridiano, também chamado de 
Linha Internacional de Mudança da Data. 
O termo "meridiano" vem do latim meridies, 
que signifi ca, "linha que une os lugares que 
têm o meio-dia ao mesmo tempo". A mesma raiz latina deu origem aos termos Ante 
Meridiem (AM), antes do meio-dia, e Post Meridiem (PM), depois do meio-dia.

Os paralelos e meridianos podem nos fornecer um dado referencial chamado de 
Coordenadas Geográfi cas, elas correspondem a latitude 
e longitude, respectivamente.

Os paralelos estão numerados de 0° a 90° no hemisfério 
Norte e de 0° a 90° no hemisfério Sul. São esses paralelos 
que indicam a Latitude de um determinado lugar sobre a 
superfície terrestre. 

Os Meridianos estão numerados de 0° a 180° a Oeste e a 
Leste do Meridiano de Greenwich. São esses meridianos 
que indicam a longitude de um determinado lugar.
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Lembre que é o cruzamento das linhas imaginárias dos Paralelos e Meridianos 
que formam um ângulo de localização de um determinado lugar, portanto latitude e 
longitude são dadas em graus, minutos e segundos. Dependendo da precisão que se 
quer delimitar.

Exercícios:

1. Complete as lacunas a seguir de acordo com o conteúdo estudado 
no texto da aula.

a) Como já vimos há uma necessidade de nos orientarmos sobre a 
superfície terrestre e para tal existem linhas imaginárias chamadas de 
______________ e ___________________.

b) O paralelo principal é a ___________ __ _____________, palavra 
originada do latim, _______________ que signifi ca o que iguala (duas 
partes).

c) Os meridianos são linhas imaginárias _______________ de 180°, que 
vão do Pólo Norte ao Pólo Sul ____________ os paralelos do planeta 
Terra.

d) O meridiano principal é o de ____________ e o antimeridiano, 
também chamado de Linha Internacional de Mudança da Data. O termo 
"meridiano" vem do latim ____________, que signifi ca, "linha que une os 
lugares que têm o meio-dia ao mesmo tempo".

2. Cite quais os quatro paralelos mais importantes, além da Linha do 
Equador e seus hemisférios correspondentes. 
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Paralelos Importantes Hemisférios correspondentes

3. Marque com (V) as alternativas verdadeiras e (F) para as alternativas 
falsas.

(  ) Os paralelos e meridianos defi nidos podem agora nos fornecer 
um valioso dado referencial que foi sistematizado e chamado de 
coordenadas geográfi cas, elas correspondem a latitude e longitude, 
respectivamente.

(  ) Os meridianos estão numerados de 0° a 90° no hemisfério Norte e 
de 0° a 90° no hemisfério Sul. São esses paralelos que indicam a 
Latitude de um determinado lugar sobre a superfície terrestre.

(  ) Os paralelos estão numerados de 0° a 180° a Oeste e a Leste da 
Linha do Equador. São esses paralelos que indicam a Longitude de 
um determinado lugar sobre a superfície terrestre.

(  ) Lembre que é o cruzamento das linhas imaginárias dos Paralelos 
e Meridianos que formam um ângulo de localização de um 
determinado lugar, portanto Latitude e Longitude são dadas em 
graus, minutos e segundos.

4. Observe a fi gura, a seguir e determine a latitude e longitude dos 
pontos L;I; N; H; A; S. “Não esquecer de colocar se é latitude N ou 

S e se é longitude L ou O”.

1800 900 450 00 450 900 1800

660 L       

230  I      

00   N    

230    H   

660      A S

a) L: Lat. ______ e Long. ______ 
b) I: Lat. ______ e Long. ______
c) N: Lat. ______ e Long. ______
d) H: Lat. ______ e Long. ______
e) A: Lat. ______ e Long. ______
f) S: Lat. ______ e Long. ______
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5.  Descreva a importância das Coordenadas Geográfi cas.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Aula 12 - Fuso Horário: Que horas são?

Exercícios:

1. Converse com os seus colegas e professor e tente relembrar outros 
eventos a nível mundial onde havia diferença de fusos horários em 

relação ao Brasil.
___________________________________________________________

___________________________________________________________

Em agosto de 2008 aconteceram as Olimpíadas, com sede na cidade de Pequim, 
capital da China. A maioria dos jogos ocorreram no período da tarde ou da noite, 
porém a transmissão aqui no Brasil correspondia à madrugada ou a manhã. 

Mais qual a razão disso?

A resposta é muito simples, devido à diferença de fuso horário entre o Brasil e a China. 
Mais o que é fuso horário? Para um melhor entendimento cabe lembrar que a Terra 
possui 360º de Leste a Oeste e cada faixa de 15º corresponde a um fuso horário ou 
1h. Ao fazer a divisão de 360º por 15º o resultado é exatamente 24h, correspondente a 
duração de um dia. Observe o mapa mundial dos fusos horários e veja esta divisão.

E como saber se em outros lugares a hora vai estar adiantada ou atrasada? Vamos 
tomar por base o meridiano de Greenwich que divide a Terra em Leste e o Oeste. 
Esta linha imaginária passa pela Inglaterra, onde é registrada a hora ofi cial, que é 
referência para o mundo inteiro. 

Os lugares situados à direita do meridiano (Oeste) terão a sua hora atrasada tantos 
fusos distarem de Greenwich. Já os lugares situados à esquerda (Leste), terão a sua 
hora adiantada. O Brasil possui ofi cialmente 3 fusos e o nosso estado tem a hora de 
Brasília como referência.
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2. Releia o texto, pesquise e se necessário, e dê o signifi cado das 
expressões abaixo:

a) hora ofi cial

___________________________________________________________

___________________________________________________________

b) Meridiano de Greenwich

___________________________________________________________

___________________________________________________________

3. Leia as assertivas abaixo:

I – Conhecer os fusos horários é importante para sabermos a dinâmica dos 
outros países, seus hábitos e curiosidades;

II – Em caso de uma viagem ao exterior, os fusos horários permitem saber 
a hora aproximada de chegada no local de destino;

Assinale a alternativa correta:

a) Os itens I e II se divergem;

b) O item I é verdadeiro e o II não tem sentido nenhum;

c) Apenas o item II tem teor verdadeiro;

d) Os dois itens possuem informações verdadeiras;

4. Em Novembro de 2008 aconteceram as eleições para presidente 
dos EUA, tendo como concorrentes Obama (Democrata) e Mccain 

(Republicano). Enquanto dormíamos aqui no Brasil, a maior potência 
econômica mundial decidia o seu futuro político. Responda os itens abaixo 
observando o mapa mundial dos fusos horários que está no texto:

a) Qual a diferença de fusos horários entre o Brasil e os EUA?

___________________________________________________________

b) Se aqui no Brasil nós dormíamos, a que horas, aproximadamente 
acontecia a apuração dos votos nos EUA?

___________________________________________________________

c) Quando no Ceará forem 7h da manhã, que horas serão nos EUA?

___________________________________________________________



418 Geografi a

5. Responda os itens abaixo considerando a hora ofi cial de Londres e 
que lá seja 17 h.

a) Que horas será em uma cidade “A” que dista 4 fusos à oeste de 
Londres;

___________________________________________________________

b) Que horas será na cidade “B” que dista 11 fusos a leste de Londres;

___________________________________________________________

6. Observe o mapa mundial dos fusos horários e com o auxílio de um 
mapa múndi responda: Quando em Londres forem 10h da manhã, 

que horas serão na capital dos seguintes países:

Brasil: ______________________

EUA: _______________________

Austrália: ___________________
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Mapa do Político do estado do Ceará

Fonte: www.geografi a.ufc.br

Oceano Atlântico
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Figura representando o Mapa-múndi

Fonte:http://www.colegiosaofrancisco.com.br/alfa/padrao-continentes/imagens/mapa-mundi.jpg 
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