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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
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Caderno da aluna 
e do aluno

Aulas 61 e 62

Matemática

Cara aluna, caro aluno,

Estaremos focalizando aqui a representação gráfi ca de funções reais de variável real. 
O gráfi co de uma função y=f(x), sendo x e y valores numéricos variáveis tomados no conjunto 
dos números reais, quando possível é construído num plano no qual está colocado um sistema 
de coordenadas cartesianas e cada um dos pontos deste plano é identifi cado com um par de 
números reais (x,y). Esperamos que você alcance o melhor aproveitamento com esse estudo 
sobre função.
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Aulas 61 e 62 – Gráfi co de funções

Compreendendo as idéias

Sobre o gráfi co de funções...

De uma forma simples e objetiva, podemos interpretar uma função f, defi nida 
em um conjunto não vazio D e com valores assumidos num conjunto C, como 
uma associação entre elementos de D e de C,que faz corresponder a cada 

elemento de D um único elemento de C. O conjunto D é denominado DOMÍNIO da 
função f e o conjunto C é denominado CONTRADOMÍNIO.

Observamos que, na associação determinada pela função f, todos os elementos 
do conjunto D devem estar relacionados com elementos do conjunto C. O conjunto 
de todos os elementos do conjunto C que são associados por f a pelo menos um 
elemento de C é denominado CONJUNTO DE VALORES, CONJUNTO-IMAGEM ou, 
simplesmente, IMAGEM da função f. Costumamos denotar com a letra x os elementos 
de D e com y = f(x) os elementos de I.

Dizemos que f é uma função real com variável real, se C e I são subconjuntos 
de R.

A noção geométrica e gráfi co de uma função real de variável real é entendida 
como o desenho num plano que confi gure a associação dos valores e x com os valores 
de y.

Assim , fi xado num plano um referencial cartesiano, usualmente composto de duas 
retas perpendiculares (denominadas eixos coordenados horizontal e vertical). Como 
em cada uma destas retas os seus pontos podem ser identifi cados com os números 
reais, é usual orientar os eixos coordenados seguindo a ordem crescente existente 
em R, correspondendo aos  sentidos "esquerda para direita" no eixo horizontal e “de 
baixo para cima” no eixo vertical, mantendo os pontos correspondentes ao O (zero) 
nos dois eixos como o mesmo ponto do plano.

Então, o gráfi co da função f, no plano considerado e com referencial fi xado, é 
o conjunto de todos os pontos do plano correspondentes a pares ordenados (x,y) 
em que x Є D e y = f(x) Є I, sempre que for possível desenhá-lo. Habitualmente, a 
expressão “gráfi co de f” é entendida como sendo o desenho construído no plano , 
contendo os pontos da forma (x,y=f(x)).

y

x
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Organizando o pensamento

Observe o diálogo entre Otávio, Aline e Bruno:

Praticando o conhecimento

Algumas considerações 

 Dada uma função real de variável real f:D → I podemos identifi car 
alguns pontos do gráfi co de f construindo inicialmente uma tabela de 
pares ordenados (x,y=f(x)), escolhendo aleatoriamente (isto é, ao acaso)
alguns valores para x e determinando os valores correspondentes para y, 
num primeiro momento, e escolhendo criteriosamente (seguindo escolhas 
especiais e preferenciais) outros valores para x, num aprofundamento do 
esboço do gráfi co.

 Observamos que a escolha do valor x=0 conduz a identifi cação do 
ponto (0,f(0)) que é um ponto pertencente ao eixo vertical e, assim, confi gura 
a interseção do gráfi co da função com este eixo. Se encontramos valores 
para x tais que y=f(x)=0 então estaremos localizando pontos da forma 
(x,f(x)=0) que pertencem ao eixo horizontal, confi gurando as possíveis 
interseções do gráfi co com este eixo.

Recomendamos ainda, a escolha inicial de alguns valores inteiros, 
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positivos e negativos, para x. Estes, costumeiramente, permitem obter pares 
ordenados que apresentam maior facilidade na determinação dos valores 
de y e na marcação no plano onde está fi xado o referencial cartesiano.

A escolha de valores para x que sejam números racionais não inteiros 
ou números irracionais deve ser adotada apenas num segundo momento 
e quando houver conveniência, dependendo da expressão defi nidora da 
função. Marcados no plano os pontos correspondentes aos pares ordenados 
constante na tabela construída, o gráfi co (ou desenho) da função é a linha 
do plano que liga os pontos marcados, percorrendo-os no sentido orientado 
no eixo dos x. A tabela pode ser montada no formato horizontal, como está 
ilustrado abaixo, ou na vertical :

x
y=f(x)

Nesta aula,a atenção está dedicada ao estudo dos gráfi cos de 
funções defi nidas por expressões algébricas do 1º e do 2º graus, isto é, 
de funções do tipo f(x) = ax + b  ou  g(x) = ax2+ bx + c, em que a, b e c 
são números constantes reais. Assim, os gráfi cos que serão construídos 
são retas e parábolas.

 Itens a serem trabalhados :

Quesito 1 – Em cada item abaixo,construir pares ordenados de 
números x e y, marcar os pontos correspondentes (x,y) num plano com 
referencial cartesiano fi xado e unir os pontos marcados:

a) f(x) = x ;
b) f(x) = -x ;
c) f(x) = 2x – 6 ;
d) f(x) = -3x + 6 ;
e) f(x) = 3x + 6 ;
f) f(x) = - 2x – 6 ;
g) f(x) = x2;
h) f(x) = - x2;
i) f(x) = x2 – 5x + 4;
j) f(x) = x2 – 6x + 9;
k) f(x) = -x2 – 4x +5;
l) f(x) = 2x2 + x – 6; 
m) f(x) = 4x2 – 8x –21.

Quesito 2 – Em cada item do quesito anterior, proceder como está 
abaixo sugerido:

a) identifi car propriedades posicionais do gráfi co, observando os valores do 
coefi ciente a na expressão da função;

b) identifi car os pontos de interseção do gráfi co da função com os eixos 
coordenados;
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c) determinar o signifi cado do coefi ciente independente de x na expressão 
da função, com relação a interseção do gráfi co com o eixo dos y;

d) no caso do gráfi co ser uma parábola, identifi car o ponto conhecido como 
vértice da parábola;

e) interpretar, em termo da expressão algébrica da função, os casos em 
que o gráfi co não possui interseção com o eixo dos x.

Quesito 3- Identifi car os conjuntos–imagem das funções listadas no 
Quesito 1, considerando sempre o domínio como sendo o conjunto R.

Demonstrando que aprendi

1. Assinalar a opção correta.

O gráfi co da função f(x) = 2x – 10 :

a) (   ) é uma reta e cruza os eixos coordenados em um único ponto;
b) (   ) é uma reta e não possui interseção com os eixos coordenados;
c) (   ) é uma reta e intercepta os eixos coordenados em dois pontos;
d) (   ) é constituído de duas retas concorrentes.

2. Assinalar a opção correta sobre o gráfi co da função: 
g(x) = 

a) (   ) é uma reta que cruza os eixos coordenados em dois pontos;
b) (   ) é uma parábola que não cruza o eixo dos y;
c) (   ) é uma parábola que possui somente um ponto de interseção   

 com o eixo dos x;
d) (   )  é uma parábola que possui três pontos de interseção com os   

 eixos coordenados.

3. Assinalar a opção correta com relação ao gráfi co da função defi nida 
por g(x) = - O vértice dessa parábola está no:

a) (   ) primeiro quadrante;
b) (   ) segundo quadrante;
c) (   ) terceiro quadrante;
d) (   ) quarto quadrante.

4. No caso de funções do tipo f(x) = ax + b,  o que se pode afi rmar 
com relação ao gráfi co: (Justifi que suas respostas)

a) Se a = 0?
b) Qual o número mínimo de pares ordenados deve conter a tabela para 

que o desenho possa ser esboçado?
 



Caderno da aluna 
e do aluno

Aulas 63 e 64

Matemática

Cara aluna, caro aluno,

Temos certeza de que as suas relações com a Matemática já estão bem mais 
amistosas. Desde o início destas aulas que realçamos a importância para a vida do 
domínio de um método de resolução de problemas.  Para prosseguirmos, estamos 
propondo que, inicialmente, você refl ita e procure estabelecer diferenças entre os 
signifi cados das palavras ou expressões a seguir.

a) Situação;
b) Situação-problema;
c) Problema;
d) Exercício.  
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Aulas 63 e 64 – Os Sistemas De Equações

Compreendendo as idéias

Mais uma vez vamos ter que voltar à Babilônia antiga. Vimos na aula sobre 
Cálculo de Áreas, que a Geometria que esse povo desenvolveu tinha a 
fi nalidade de aplicações práticas. Mas, ao tempo em que os conceitos 

geométricos iam se formando, os recursos da aritmética  —  ferramenta matemática 
utilizada na execução das operações —, fi cavam limitados diante do avanço da 
engenharia e astronomia da época. Era preciso dar um passo a mais; ir além dos 
algoritmos adequados às operações aritméticas simples, embora fundamentais. Os 
matemáticos babilônios assim o fi zeram. Eles criaram uma aritmética avançada (uma 
pré-álgebra?) que resolvia tipos especiais de  problemas que a sistemática usual não 
era capaz de fazê-lo. Na verdade eles criaram uma técnica ou sistemática de resolver 
equações. O tempo passou e a história conta que foi o matemático francês François 
Viète, o primeiro a utilizar, por volta de 1590, as letras para simbolizar as variáveis 
ou incógnitas. Por este e outros motivos ele fi cou conhecido como o pai da álgebra, 
sendo o introdutor dos símbolos + e –, as vogais na representação de quantidades 
constantes e, as consoantes na simbolização  das variáveis ou incógnitas. 

Organizando o pensamento
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Para verifi carmos se você gostou do conteúdo do texto e das 
participações de Bruno, Otávio e Aline, marque com V, as afi rmações que, 
na sua interpretação,  você considera corretas. 

a) (     ) A Matemática desenvolvida pelo povo da Babilônia somente permi-
tia resolver questões com a utilização da aritmética elementar;

b) (     ) A Matemática desenvolvida pelo povo da Babilônia permitia resolver 
questões em qualquer área do conhecimento;

c) (     ) A Matemática desenvolvida pelo povo da Babilônia antiga permitia 
resolver questões pelo menos em engenharia e astronomia, com a utili-
zação de um  sistema de aritmética avançada;

d) (   ) François Viète que viveu 73 anos, foi um grande matemático  
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francês do século XIX, sendo o introdutor dos símbolos + e –, as vogais 
na representação de quantidades constantes e, as consoantes na sim-
bolização  das variáveis ou incógnitas;

e) (      ) François Viète que viveu 63 anos, foi um grande matemático fran-
cês do século XVI, sendo o introdutor dos símbolos + e –, as vogais na 
representação de quantidades constantes e, as consoantes na simboli-
zação  das variáveis ou incógnitas.

Praticando o conhecimento

Agora é a sua vez de trabalhar mais um pouco! Isto porque você 
precisa formar o conceito de sistema de equação. Assim como falar  
outro  idioma além da língua materna, aprender a andar de bicicleta são 
aprendizagens que nenhuma pessoa pode fazer por outra, a formação de 
conceitos é inteiramente pessoal.

1.
I. Observe  a seguir os desenhos que representam duas balanças em 

equilíbrio.

 Considere que a fi gura  do pequeno quadrado represente um tipo de 
depósito que  contenha açúcar. E, a fi gura do pequeno triângulo, 
represente um depósito que contenha arroz. 

 Note que, no prato direito da primeira balança existe um peso de 15 kg. 
No prato direito da segunda balança, existe um peso de 20kg.
 Nas duas balanças, os quadrados e os triângulos, representam a mesma 
quantidade, respectivamente, de açúcar e arroz.

Agora, descubra a resposta para as seguintes questões: 

a) Analisando separadamente a situação de cada balança, descubra as 
maneiras possíveis de você variar a quantidade de quilos de açúcar e de 
arroz para que, em cada caso, os pratos das balanças permaneçam em 
equilíbrio.

b) Analisando conjuntamente  a situação das duas balanças, descubra a 
única maneira possível de você colocar  a mesma  quantidade de quilos 
de açúcar e de arroz em cada dos pratos das duas balanças,  de modo 
que eles  permaneçam em equilíbrio.

2. A professora de Aline comprou barras de chocolate para dar como 
prêmio aos alunos que resolverem uma determinada situação-

problema utilizando corretamente a Metodologia de Resolução de 
Problemas. Veja a difi culdade da professora depois da identifi cação dos 
alunos que irá premiar:
Na distribuição que ela planejou, dando 10 barras de chocolate  para cada 

15Kg
20 Kg
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aluno sobrarão 12 barras. Mas, se ofertar 12 chocolates  para cada um dos 
premiados então, neste caso, faltarão 6 barras de chocolate. Nestas circunstân-
cias, só resta à professora rever seus cálculos para saber exatamente quantos 
são os alunos premiados e, quantas barras de chocolates ela comprou para 
contemplar os merecedores da recompensa.

Ajude a professora de Aline considerando as questões a seguir.

 É possível resolver a situação-problema por tentativas? Tente fazer.
 É possível resolver a situação-problema algebricamente, por meio de 
equações? Tente fazer primeiro estabelecendo as equações.

3. Aline, Otávio e Bruno foram a uma lanchonete. Na entrada do esta-
belecimento, entre algumas placas de propaganda, havia uma com a 

seguinte informação: 

Como estavam visitando a nova loja apenas para conhecer, o consu-
mo do grupo se resumiu em dois sanduíches e um suco, totalizando uma 
despesa de R$ 7,50.  A questão que fi cou sem resposta para o nosso co-
nhecido grupo foi a seguinte: Numa outra oportunidade de consumo maior 
ao registrado naquele dia, por exemplo, seis sucos e cinco sanduíches, 
qual seria  a previsão da despesa?

Para  você resolver esta situação-problema, convém seguir os proce-
dimentos da Metodologia de Resolução de Problemas. Nós vamos ajudá-lo 
com algumas orientações.

1º Procedimento   –   Compreendendo e Interpretando

Vamos registrar as informações dadas pela situação.
 

• O preço de 1 sanduíche mais o preço de 1 suco é igual a R$4,50;
• O preço de 2 sanduíches mais o preço de 1 suco é igual a R$7,50;
• Para facilitar o raciocínio chamaremos de x o preço de 1 sanduíche e, de  

y, o preço de 1 suco.

Como desejamos resolver a situação-problema pelo caminho 
algébrico, não faremos nenhum comentário  sobre o modo aritmético de 
analisá-la.

2º Procedimento   –   Elaboração do Plano de Solução

De acordo com as informações do procedimento  anterior, podemos 
construir o Plano da seguinte maneira:
• Simbolizamos x como o preço de 1 sanduíche e y o preço de 1 suco;

Aproveite a Oferta Deliciosa:
1 Sanduiche

+
1 Suco
R$ 4,50
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• Então podemos escrever que:
a) 
b) Estas duas equações podem  ser agrupadas para formarem um sistema 

de equações do primeiro grau, da seguinte maneira:

Resolveremos o Sistema de Equações do 1º Grau resultante,  utilizando 
os três processos para que você escolha aquele de sua preferência: a) 
Adição; b) Substituição; c) Comparação.

3º Procedimento   –   Executando o Plano de Solução

É necessário a sua compreensão para o fato de que, a resolução do 
sistema tem o objetivo de encontrar valores para as variáveis (ou incógnitas) 
x e y. No entanto, elas devem satisfazer  às duas equações do sistema, 
simultaneamente. Para tanto, algumas operações algébricas mais comuns 
serão utilizadas, tais como a multiplicação  (ou divisão) dos dois lados 
de uma das equações (ou das duas) por um número inteiro ou racional, 
qualquer. O objetivo dessas operações é o de preparar as equações para 
ser possível operar sobre elas. Eliminar uma das incógnitas para, em 
seguida, determinar o valor numérico daquela que sobrou. O último passo, 
consiste em determinar quanto vale a outra variável — aquela que fora 
descartada. 
• Método da Adição

Analisemos o Sistema de Equações    

  

a) Observamos que se multiplicarmos os dois lados da 1ª equação por         
(- 1), ela fi cará preparada para, quando somada à 2ª equação, ser 
possível a eliminação da variável y. Veja simbolicamente como fazer:

       
b) Faremos agora a reconstrução do sistema com a primeira equação 
modifi cada e, em seguida, somaremos as duas equações. Veja:

 
                 

Somando as duas equações, obteremos:
     2x + y = 7,50    
                            -x  - y = -4,50                
     x + 0y = 3,00     

 
  x + y = 4,50

2x + y = 7,50

– x – y = – 4,50

2x + y = 7,50

   x + y = 4,50

  2x + y = 7,50
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Note  que a expressão +y – y = 0y é igual 0 (zero) e, portanto, podemos 
deixar de registrar este resultado. Na prática, isto é feito mentalmente, 
e raciocinamos mentalmente fazendo o  cancelamento de números 
simétricos tais  como: - 1 + 1 = 0; -a + a = 0; - y + y = 0, e assim por 
diante. Daí, podemos concluir, da equação resultante da soma que          
x = 3,00.

c) Para calcular o valor de y basta tomar qualquer uma das equações, 
mesmo aquelas que sofrerem alterações no processo. Geralmente, 
para facilitar os cálculos, escolhemos a mais simples que, no caso ora 
estudado, trata-se x + y = 4,50. Então, podemos escrever que:

 Portanto, concluímos que y = 1,50.

• O Método da Substituição
Este outro processo de resolução de sistemas de equações é também 
simples mas, conforme o caso, pode envolver algumas operações 
de divisão ou produtos algébrico entre as equações do sistema, que 
poderão difi cultar e demandar mais tempo para cálculo fi nal das 
incógnitas. Vamos trazer novamente o sistema proposto.

   

   

Observe as ações que devem ser executadas:

I. Em qualquer das equações, isolar (tirar o valor) de uma das variáveis 
em função da outra. Escolhendo a 1ª equação, teremos:

  

II. Substituindo   na segunda equação, obteremos:

  
  Daí,    

III. Para o cálculo do valor de y, basta substituir o valor de x = 3,00 em 
qualquer das equações do sistema. Tomemos a primeira que é a mais 
simples. Veja:

IV.Os resultados encontrados, x = 3,00 e y = 1,50, encontrados pelo método 
da substituição, confi rmam os resultados anteriores onde, o recurso 
utilizado, foi o método da adição.

4º Procedimento   –   Verifi cando e Confi rmando a Resposta
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Você vai fazer a verifi cação da resposta que vamos dar para o que 
foi solicitado na situação-problema, em seu enunciado: Se o consumo 
de Bruno, Otávio e Aline fosse de seis sucos e cinco sanduíches qual a 
previsão da despesa?

Resposta: Com o consumo de 6 sanduíches e 6 sucos, Otávio, 
Bruno e Aline gastariam um total de R$ 27,00. 

Demonstrando que aprendi

Observe a situação-problema a seguir  e resolva-a com a utilização 
da Metodologia de Resolução de Problemas e do recurso algébrico de 
sistemas de equações. Desejamos lembrar que, em alguma  aula antes 
desta, nós já discutimos a mesma situação e propusemos uma solução 
diferenciada. 

Aline tem em seu sítio uma criação de patos e carneiros. Para 
conferir os seus bichos, ela sempre os conta pelo número de 
pés, cujo resultado é sempre 94. Bruno e Otávio foram visitar a 
propriedade e, depois que  percorreram o local onde os animais se 
encontram, trocaram com Aline o seguinte diálogo:
- Bruno e Otávio: Aline, você tem em seu quintal 30 bichos!
- Aline: Isto não é uma informação que me interessa. Eu sei que  os 
meus patos e carneiros estão todos no cercado, quando eu conto o 
número de pés e, o total dá 94.
- Bruno e Otávio: Mas nós contamos mais de uma vez e está 
certo...
- Aline: Então, façam o seguinte. Eu não quero saber quantos bichos 
eu tenho! Eu desejo saber quantos patos e quantos carneiros 
existem em meu quintal. Agora, para vocês me darem esta resposta, 
sentem-se naquela mesa e façam as contas. Nada de ir ao quintal e 
contar quantos são os meus patinhos e carneirinhos. Vocês têm 30 
minutos para buscar, algebricamente, esta resposta senão, nada 
de almoço.



Caderno da aluna 
e do aluno

Aula 65

Matemática

Cara aluna, caro aluno,

Refl etir sobre nosso sistema monetário é sempre uma atividade matemática que 
envolve, antes de tudo, uma lógica prática dos assuntos de nosso cotidiano.Esperamos 
que você, revise alguns conceitos, defi nições e propriedades  importantes sobre as 
moedas. 
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Aula 65 -  Equivalência entre Moedas

Compreendendo as Idéias 

Organizando o Pensamento 

1. De acordo com os dados do texto a cotação do dólar em relação ao 
real, quando o Marcos chegou ao Brasil era

a) (   ) R$ 1,70
b) (   ) R$ 1,80
c) (   ) R$ 1,90
d) (   ) R$ 2,00

2. Ao deixar o Brasil, Marcos verifi cou que a cotação do dólar era 
aproximadamente 

a) (   ) R$ 1,75;
b) (   ) R$ 1,65;
c) (   ) R$ 1,55;
d) (   ) R$ 1,45.

Uma troca inteligente

Marcos mora nos Estados Unidos 
e, de férias, veio ao Brasil com a 
família. Para despesas de viagem 

trouxe a importância de US$ 8.700,00 (oito 
mil e setecentos dólares). Para facilitar e 
agilizar suas compras no Brasil resolveu 
trocar seus dólares por reais. Trocou 
então seus dólares por R$ 16.530,00. 
Depois de alguns dias no Brasil, a família 
resolveu ir para a França onde fi cariam 
o restante das férias.  Marcos que ainda 
tinha R$ 7.350,00, não querendo levar  
moeda brasileira, trocou seus reais por 
dólares, obtendo então US$ 4.200,00. Ao 
chegar à França, trocou seus dólares por 
euros. O euro é a moeda adotada, desde 
01 de janeiro de 2002, em 15 dos 27 países da União Européia. Na ocasião um euro 
valia US$ 1,58 ou R$ 2,73.  A família fi cou ainda 10 dias na  França, gastando em 
média 250,00 euros por dia. Ao deixar a França, Marcos ainda tinha 158,29 euros, os 
quais foram trocados por 250 dólares. Transações como estas são comuns entre os 
turistas. 
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3. Ao chegar à França, Marcos trocou seus dólares por, aproximada-
mente

  
a) (   ) 2.808,23 euros;
b) (   ) 2.758,23 euros;
c) (   ) 2.658,23 euros;
d) (   ) 2.548 ,23 euros.

 Praticando o Conhecimento

1. Durante  a viagem de férias o gasto de Marcos, na França,   equivalente 
em reais, foi

a) (   ) R$ 6.825,00;
b) (   ) R$ 6.855,00;
c) (   ) R$ 6.905,00;
d) (   ) R$ 6.925,00.

2. Se a família de Marcos era composta por 4 pessoas,  o gasto médio 
por pessoa, em dólares, durante as férias foi

a) (   ) US$ 2.200,25;
b) (   ) US$ 2.185,25;
c) (   ) US$ 2.112.50;
d) (   ) US$ 2.105.25.

3. O Franco Suíço, moeda utilizada na Suíça e no Liechtenstein 
(Liechtenstein é um microestado localizado no centro da Europa, 

encravado nas montanhas alpinas e com apenas 160 km2 de área) é 
equivalente a  0,986972 dólares. O equivalente, em Franco Suíço, ao gasto 
por Marcos em sua viagem de férias é aproximadamente:

a) (   ) 8.672,54;
b) (   ) 8.603,54;                                   
c) (   ) 8.561,54;
d) (   ) 8.558,54.

 Demonstrando que Aprendi

Considerando as cotações

 Franco Suíço = 0,986972 dólares
 Libra Inglesa = 1,97 dólares
 Euro              = 1,58 dólares, 
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determine a equivalência de cada uma destas moedas em Real e, 
inversamente, o equivalente a 1 Real  em cada uma destas moedas. 
Considere a cotação do dólar em relação ao Real a mesma que a praticada 
quando Marcos deixou o Brasil.



Caderno da aluna 
e do aluno

Aulas 66 e 67

Matemática

Cara aluna, caro aluno,

Como já fi zemos em algumas aulas anteriores, é oportuno e necessário que 
você refl ita sobre algumas questões da aula de hoje. Veja a seguir:

 As palavras juramento, jurei, juro, jurado, são todas palavras relacionadas com o 
verbo jurar? De que modo?
 Nos jornais, revistas e na televisão é comum encontrarmos, por exemplo, expressões 

como a taxa de juros é 10%. O que isto signifi ca para você?
 No item anterior, o que você chamaria de porcentagem e o que seriam os juros?
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Aulas 66 e 67 - Trabalhando com Porcentagens no Cálculo 
de Juros

Compreendendo as Idéias

Uma  história sobre a libertação dos escravos

Vamos retornar ao início do século XX. A libertação dos escravos foi ofi cializada 
por meio da Lei Áurea, assinada pela Princesa Izabel no dia 13 de Maio de 
1888. Em decorrência, exatamente 723.719 escravos foram declarados livres 

no Brasil. Naquele tempo, a liberdade era concedida através de um documento 
jurídico, comumente chamado de alforria (do verbo alforriar), que se traduzia num 
contrato entre o senhor e o escravo. Observe um resumo do processo de alforria 
iniciado em 16/11/1882 com o objetivo de libertar Maria Thomásia Baptista escrava de 
D. Maria Ferreira da Silva.

Em 19 de fevereiro de 1885, diz Maria Ferreira da Silva que tendo sua escrava 
Maria recolhido o pecúlio de 230:000 mil-réis a Coletoria desta cidade, sendo 
200:000 mil réis em 18 de novembro de 1882 e 30:000 mil-réis em 5 de fevereiro 
de 1883, querendo a mesma sua escrava libertar-se conforme o documento 
junto, requer a V.S. se digne mandar entregar a referida sua escrava o pecúlio e 
juros a que tiver direito¹

Dona Maria Ferreira, no mesmo dia, concede liberdade à sua escrava Maria 
Thomásia, sob as condições explicitadas no documento a seguir:

Eu, abaixo assinada dou liberdade à minha escrava Maria, pela quantia de 
setecentos e cinqüenta mil-réis(750$000), recebendo desde já o pecúlio que a 
mesma recolheu na Coletoria desta cidade, na importância de 247mil 165 réis 
inclusive juros vencidos até esta data e o resto em prestações mensais de 6 mil 
réis em proporção à dita quantia até que se complete aquela importância.¹
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 Praticando o Conhecimento

Observe que fi camos sabendo pelo texto, que em de 19/11/1885, a 
Senhora Maria Ferreira confi rma que a escrava Maria Thomásia já depositara 
à Coletoria, em duas parcelas e em datas diferenciadas,  a quantia de 230 
mil-réis. Veja agora como se manifestam Bruno, Otávio e Aline, sobre o 
assunto. 

A história da alforria da escrava Maria Thomásia ocorreu no início 
do século XX, próximo passado. Registramos que, à época, já existiam 
nos contratos entre pessoas e instituições as cláusulas de  cobrança de 
porcentagem e de seus respectivos juros. Mas, será que esta grande  
idéia nasceu com os escravocratas? Bem, as pesquisas apontam  que, 
ofi cialmente, a criação de bancos com atividade semelhante à atual, 
ocorreu no século XIII, em Génova, uma cidade da Itália, portuária e de 
comércio bastante desenvolvido. Os Bancos foram  implantados com a 
fi nalidade de que, os ganhos com a atividade comercial Genovesa, fossem 
a eles confi ados sob o título contábil de depósito bancário. Então, a 
iluminada mente humana interferiu e entrou em ação a grande idéia! Parte 
dos depósitos recebidos seriam empregados em empréstimos: pessoais, 
a empresas ou instituições ofi ciais. No entanto,  desde aquele tempo, 
tudo o que se empresta, corre o risco de não ser devolvido. Assim, e para 
compensar prováveis perdas nos valores cedidos, foram estipulados os 
JUROS compensatórios com suas respectivas PORCENTAGENS (sobre o 
capital emprestado) que, variavam, de acordo com a avaliação da situação 
de risco do cliente. 
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1. Na leitura do texto, você pode constatar que a escrava Thomásia 
efetuou dois depósitos na coletoria;

• O primeiro, de 200:000 mil-réis, em 18/11/1882;
• O segundo, de  30:000 mil-réis, em 05/02/1883.

Nos itens a seguir, assinale somente aqueles que, na sua interpretação, 
contêm afi rmações verdadeiras.

a) (   ) O pecúlio de Thomásia até 19/2/1885 era de 230:000 mil-réis.

b) (   ) O pecúlio de Thomásia até 19/2/1885 era de 247 mil 165réis.

c)  (     ) Os dois recolhimentos feitos por Thomásia á Coletoria até  05/02/1883, 
renderam juros no valor total de 17 mil 165 réis.

d) (   ) A porcentagem que a Coletoria utilizou para calcular os juros sobre 
os 230:000 mil-réis recolhidos por Thomásia, foi menor que 5%.

e) (   ) A porcentagem que a Coletoria utilizou para calcular os juros so-
bre os 230:000 mil-réis recolhidos por Thomásia, estava entre 7% e 
10%.

2. Você conheceu a história do processo de libertação da escrava 
Thomásia que iniciou em 1882. Observamos que, à época, houve 

uma porcentagem incidente sobre o pecúlio – que implica em juros – 
formado por Thomásia. Fato idêntico viria a acontecer sobre o cálculo do 
montante da dívida que restou para que a sua liberdade fosse defi nitivamente 
declarada. Mas, no século XIII, setecentos anos ( ou sete séculos) antes 
desse relato, em Gênova, na Itália, os Bancos foram criados e, com eles 
as porcentagens e os juros. Atualmente, vivemos num mundo globalizado 
onde as relações comerciais e  fi nanceiras entre pessoas, instituições e 
nações são regulamentadas por contratos. Neles existem cláusulas de 
cumprimento de  obrigações entre as partes que são normatizados pela 
cobrança de porcentagens (taxas de juros) calculadas sobre os capitais ou 
valores envolvidos. Pesquise junto à Internet, revistas e jornais, consulte 
pessoas de sua comunidade  e elabore pequenos textos sobre as seguintes  
questões:

a) É possível, na época atual vivermos sem a cobrança de juros?

b) Imagine que  você tivesse dinheiro sobrando para poder emprestar a 
quem precisa. Que tipo de remuneração, que não se identifi casse como 
uma porcentagem em dinheiro sobre o capital, você cobraria pelos 
empréstimos que viesse a fazer?

c) Que outra solução, além da cobrança de porcentagem (de juros), você 
apontaria como solução para regulamentar os contratos bancários? Esta 
solução evitaria o risco da inadimplência (os atrasos nos vencimentos 
das dívidas)? Poderia também evitar os endividamentos pela cobrança 
excessiva de juros sobre os saldos devedores?
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Praticando o conhecimento

1. Os diretores de venda de uma empresa estão discutindo o lançamento 
de um produto no mercado, em três modalidades de compra: à 

vista, com desconto de dez por cento; em trinta dias com desconto de 
cinco por cento; e, em três pagamentos, com juros de dois e meio por 
cento, calculados mês a mês, sobre o saldo devedor. Para a divulgação do 
produto e, também,  de suas  condições de venda, eles decidiram contratar 
uma empresa de propaganda para a elaboração de cartazes onde fossem 
mostradas aos consumidores, além das qualidades do objeto, quadros com  
as três modalidades de aquisição. O preço promocional do produto será 
de R$ 400,00 mas,  são necessárias  orientações adicionais à empresa de 
propaganda, explicitando informações: 

a) Sobre os dados contendo preços fi nais, descontos e juros nos três tipos 
de compra;

b) Sobre o número de quadros que cada cartaz deve conter: um quadro 
para cada modalidade. Um quadro contendo as informações sobre o 
preço à vista e com trinta dias e, um outro, somente para as vendas em 
três parcelas com juros de dois e meio por cento.

Numa situação-problema  dessa natureza, para que possamos organizar, 
de forma lógica, o desenvolvimento de nosso raciocínio, faz-se necessária 
a utilização da Metodologia de Resolução de Problemas. Então,...

1º Procedimento: Compreendendo e Interpretando

a) Sobre os três modos de aquisição do produto

• Modo à vista: O consumidor tem o direito de receber um desconto de 
dez por cento sobre o preço do produto mas, o pagamento, deve ser 
efetuado no momento exato da aquisição;

• Pagamento com 30 dias: O consumidor receberá um desconto de cinco 
por cento sobre o preço do produto e,  terá um prazo de trinta dias, a 
partir do fechamento da compra, para efetuar o pagamento;

• Pagamento parcelado: Neste caso, o consumidor pagará o preço do 
produto em quatro prestações, no entanto, cada parcela estará acrescida 
de uma porcentagem de 2,5% sobre  o saldo devedor anterior, da seguinte 
forma:
 1ª parcela: Um quarto do preço do produto mais os juros de 2,5% sobre 
o preço do produto (trata-se do 1º pagamento);
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 2ª parcela: Um quarto do preço do produto  acrescido de 2,5% de juros  
sobre o saldo devedor anterior.(R$300,00 porque a 1ª prestação já foi 
paga e o saldo devedor está em R$300,00);

 3ª parcela: Um quarto do preço do produto  acrescido de 2,5% de juros  
sobre o saldo devedor anterior.(R$200,00 porque a 2ª prestação já foi 
paga e o saldo devedor está em R$200,00);
 4ª parcela: Um quarto do preço do produto  acrescido de 2,5% de juros  
sobre o saldo devedor anterior.(R$100,00 porque a 3ª prestação já foi 
paga e o saldo devedor está em R$100,00);

b) Sobre a confi guração dos quadros

Todos os dados para as formas (ou forma) de apresentação dos quadros 
que deverão ser mostrados nos cartazes,  serão calculados com a 
compreensão e interpretação que fi zemos no item anterior, considerando 
as três possibilidades de aquisição. A modalidade de pagamento parcelado 
demandará na confi guração de um quadro maior. No sentido de melhor  
esclarecer o consumidor sobre esta opção, convém a elaboração de 
dois quadros, separando a 3ª modalidade das outras duas, que poderão 
resumir-se num único quadro. Isto será mostrado no 3º Procedimento, 
quando formos  executar o Plano de Solução.

2º Procedimento   -   Elaboração do Plano de Solução

I. Para o Cálculo dos Descontos
• Nas vendas à vista será dado um desconto de 10% sobre o preço do 

produto que é de R$ 400,00. Como já vimos anteriormente, utilizando 
uma regra de três e, chamando (ou simbolizando) o valor do desconto 
pela letra d, a  porcentagem de juros pela letra i, e, o preço do objeto por  
C, podemos escrever que:

d = i x c
100

Note que esta conclusão (ou fórmula de cálculo), vale para as modalidades 
de compra à vista, e, com 30 dias.
• Na compra parcelada, os cálculos serão diferenciados para o pagamento 

de cada parcela. Cada uma delas terá um valor fi xo de R$ 100,00, 
acrescentados dos juros relativos à porcentagem de 2,5%, calculados 
sobre o saldo devedor existente no vencimento de cada uma delas.

 1ª parcela  = 100 + juros 1ª parcela  = 100 + juros

d = i x c
100 , onde C é igual a R$ 400,00

  Mesmo procedimento para as outras três parcelas. Note que  os saldos 
devedores serão diferentes. Na 2ª parcela R$ 300,00, na 3ª, R$  200,00 
e, na quarta, R$ 100,00.
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3º Procedimento   -   Executando o Plano de Solução

Basta agora seguirmos o recomendado em nosso Plano de Solução.

I. Na modalidade à vista

d = 10 x 400
_

100  = 4000
_

100  = 40

Para facilidade dos cálculos, quando é possível, permite-se excluir os 
valores decimais correspondentes aos centavos. Neste caso, o desconto 
calculado importa em R$ 40,00 (quarenta reais).

II. Na modalidade 30 dias

Utilizaremos o mesmo procedimento: d = 5 x 400
_

100  = 2000
_

100  = 20.

Neste caso, o desconto será de R$ 20,00 (vinte reais).

III. Na modalidade parcelada

Vamos executar seguindo o roteiro elaborado no Plano de Solução.

 1ª Parcela = 100 + juros, onde juros  = i x c
_

100  Substituindo os valores 
dados, obteremos:

juros = 2,5 x 400
_

100  = 10

Assim, escrevendo em reais, 1ª Parcela = 100,00 + 10,00 = 110,00.

 2ª Parcela = 100 + juros, onde juros  = i x c
_

100  Substituindo os valores 
dados, obteremos:

juros = 2,5 x 300
_

100  = 7,5

Assim, escrevendo em reais, 2ª Parcela = 100,00 + 7,50 = 107,50 

 3ª Parcela = 100 + juros, onde juros  = i x c
_

100  Substituindo os valores 
dados, obteremos:

 juros = 2,5 x 200
_

100  = 5

Assim, escrevendo em reais, 2ª Parcela = 100,00 + 5,00 = 105,00

 4ª Parcela = 100 + juros, onde juros  = i x c
_

100  Substituindo os valores 
dados, obteremos:
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juros = 2,5 x 100
_

100  = 2,5

Assim, escrevendo em reais, 2ª Parcela = 100,00 + 2,50 = 102,50

Após o pagamento da 4ª parcela não existirá  mais saldo devedor, 
e a dívida se extingue. Finalizados todos os cálculos referentes às três 
modalidades de aquisição do produto, já estamos prontos para a  elaboração 
dos quadros de preços. Veja a sugestão para o caso das vendas à vista e 
com  30 dias. 

QUADRO DE PREÇOS COM DESCONTO: Á VISTA E COM 30 DIAS 

MODALIDADE PREÇO DO 
PRODUTO DESCONTO TOTAL A PAGAR

À VISTA

(Desconto:10%)
400,00 40,00 360,00

COM 30 DIAS

(Desconto:5%)
400,00 20,00 380,00

Use a sua criatividade e, de acordo com os dados para a aquisição do 
produto na modalidade parcelada, e elabore o quadro para a divulgação de 
preços para este caso.

4º Procedimento   -   Verifi cando e Confi rmando a Resposta
I. Na modalidade à vista

 No 3º Procedimento, nós calculamos que, neste caso, a porcentagem de 
10% de desconto sobre o preço do objeto que é de R$ 400,00, equivale 
a R$ 40,00. Então, o custo do objeto para o consumidor que optar por 
esta modalidade de aquisição será de:

Custo do Objeto = Preço do Objeto – desconto
Portanto, Custo do Objeto = 400 – 40 = 360
Resposta: Na modalidade à vista, o preço do objeto será de R$ 360,00.

II. Na modalidade 30 dias de prazo 
 
No 3º Procedimento, nós calculamos que, neste caso, a porcentagem de 
5% de desconto sobre o preço do objeto que é de R$ 400,00, equivale a 
R$ 20,00. Então, o custo do objeto para o consumidor que optar por esta 
modalidade de aquisição será de: 

Custo do Objeto = Preço do Objeto – desconto
Portanto, Custo do Objeto = 400 – 20 = 380 
Resposta: Na modalidade 30 dias de prazo, o preço do objeto será de 
R$ 380,00. 

III. Na modalidade parcelada
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 Todos os cálculos necessários para o estabelecimento das respostas 
já foram efetuados no 3º Procedimento. Assim, podemos escrever:
Resposta:

• 1ª Parcela -   R$ 110,00

• 2ª Parcela -   R$ 107,50

• 3ª Parcela -   R$ 105,00

• 4ª Parcela -   R$ 102,50

 A verifi cação e a confi rmação das respostas é um procedimento que 
deve ser exercitado. Como fazê-lo para que tenhamos a  segurança de que 
elas estão formuladas corretamente? Sugerimos dois encaminhamentos:

a) Leia atentamente a(s) resposta(s) e fi que atento para os sinais de 
incoerência emitidos pela sua capacidade intuitiva. A intuição é uma 
competência humana que, neste caso, pode dar um grito de alerta, 
chamando a atenção para algum procedimento errado, ilógico ou in-
coerente. Por exemplo, suponha que você calculou todos os valores 
dos juros  de acordo o estabelecido no Plano de Solução, e tem como 
resultados: R$ 10,00 para a 1ª parcela, R$ 7,50 para a 2ª parcela, 
R$50,00 para a 3ª parcela e, R$ 2,50 para a 4ª parcela. Se você ouvir 
a voz da sua intuição ela, certamente, vai lhe alertar para o fato de 
que, algo de incoerente ou ilógico existe com relação aos juros da 3ª 
parcela com valor defi nido em R$ 50,00. O que fazer então?

b) Fazer a conferência dos cálculos. Quando você estiver trabalhando 
com as operações que envolvem frações e números decimais, princi-
palmente nas multiplicações e divisões, convém, antes de efetuá-las, 
proceder todas as simplifi cações possíveis. Por exemplo, no cálculo 
da 1ª parcela de juros:

juros = 2,5 x 400
_

100  = 2,5 x (400 ÷ 100)
_

100 ÷100  = 2,5 x 4
_

1  = 2,5 x 4 = 10

Note que a operação de dividir por 100, 400 ÷ 100 efetuada no numerador e, 
100 ÷ 100 , no denominador, traduz o signifi cado matemático da operação 
chamada de cortar os zeros que alguns utilizam, sem a compreensão, 
muitas vezes, de sua origem.

2. O pai de Aline deseja presenteá-la com um computador e uma 
impressora multifuncional. Consultando o vendedor de uma loja 

especializada ele foi informado de que, o conjunto,  – computador mais 
impressora – custava, na modalidade  à vista, R$ 2.850,00. O pai de Aline 
mostrou-lhe, então,  uma proposta de outra loja do ramo, onde seria possível 
adquirir os mesmos equipamentos, em quatro prestações iguais, onde, 
sobre o preço de R$ 2.850,00 incidiria uma porcentagem de juros de 7,5%, 
que seria dividida igualmente entre as quatro prestações. O vendedor foi 
consultar o gerente da sua  loja e voltou com a autorização para efetivar a 
venda mas, pelo preço total de R$ 3.092,25, valor que poderia ser dividido 
em quatro parcelas iguais. Aline, que está acompanhando com interesse  



40 Matemática

as negociações de seu Pai na compra do seu presente, precisa auxiliá-lo 
na tomada da decisão. Ajude-a neste assessoramento, respondendo:

a. As propostas das duas lojas são idênticas?

b. Se elas são diferentes, qual seria a porcentagem de juros que, em 
cada caso, incidiria sobre o valor do preço à vista?

c. Em cada caso, de quanto seria o acréscimo sobre o valor do preço à 
vista relativo a juros?

Demonstrando que aprendi

1. O preço da gasolina, com a infl ação estabilizada em índices 
aceitáveis, não vem sofrendo reajustes mensais. Suponha que em 

dezembro/07, o preço  do litro deste combustível custava R$ 1,65 (um real 
e sessenta e cinco centavos) e que, em maio/08, sofreu um reajuste que 
aumentou o preço do litro da gasolina para R$ 1,78 (um real e setenta e 
oito centavos). 

a) De quanto foi o aumento, em reais, do preço do litro da gasolina no 
período de dezembro/07 a maio/08?

b) Qual o aumento médio mensal neste mesmo período?
c) Qual a porcentagem de aumento sobre o preço do litro da gasolina, que 

não aumentava desde dezembro/07, que ocorreu em maio/08?

2. Otávio foi a uma loja de roupas. Pesquisando os preços de diversos 
vestuários,  encontrou  uma camisa do seu agrado onde, em seu 

colarinho, tinha uma etiqueta dando a informação de um desconto de doze 
por cento. Otávio estava interessado no preço de custo e não no porcentual 
de desconto. De posse da camisa, procurou uma vendedora para informar-
se corretamente. A funcionária, percebendo o seu intento, informou o que 
sabia, dizendo: esta belíssima camisa tem um desconto de dois reais e 
quarenta centavos. Otávio, sentindo-se frustrado pela falta de informações  
objetivas sobre o valor que deveria pagar pela camisa do seu agrado, 
resolveu, ele mesmo, calcular o seu preço. Bem, compete a você agora 
ajudar o nosso amigo Otávio. 
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Esta aula trata de juros simples . Nosso objetivo é fazer com que você desenvolva  
uma certa habilidade no trato de  operações fi nanceiras simples. Este processo já foi 
iniciado nas aulas de porcentagem. Estude com vontade de aprender!!!



42 Matemática

Aulas 68 e 69 - Juros simples

Compreendendo as Idéias

“No regime de juros simples o juro não rende juros”

Quando tomamos emprestado uma certa 
quantia, em geral pagamos pelo uso desta 
quantia. O valor que pagamos é chamado de  

juro. A quantia, também chamada de capital, é repre-
sentada pela letra C e o juro pela letra J. O quociente 
C
J  é chamado de taxa de juros e é representado pela 

letra i. Então i = C
J  e, portanto J = C.i. A taxa de juros 

é representada na forma porcentual e sempre se re-
fere a um período. O período pode ser dia, semana, 
mês, semestre, ano, etc.. Por exemplo: 3 por cento 
ao ano ( 3% aa), 15 por cento ao mês (15% am), 
etc.... Ao fi nal de um período um capital C, a uma 
taxa de i% no período, produz um juro J = C.i. Se so-
marmos o juro ao capital temos o que chamamos de 
montante. Quando fi camos com o capital por mais 
de um período, ao fi nal de cada período, o juro cobrado poderá ser sobre o montante 
ou sobre o capital inicial. No primeiro caso temos o juro composto e  no segundo o juro 
simples. Trataremos aqui dos juros simples. No regime de  juros simples o juro não 
rende juro, isto é, o juro em cada período incide apenas sobre o capital inicial.Os juros 
do período não são somados ao capital para o cálculo de novos juros nos períodos   
seguintes. Assim se fi camos com o capital C, no regime de juros simples, a uma taxa 
de i% ao período, durante n períodos o juro gerado será: C.i + C.i + C.i +....+ C.i ( n 
parcelas) ou J = C.i.n.  Esta é a equação fundamental dos juros simples.
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Agora iremos  sugerir uma seqüência de procedimentos que lhe per-
mite melhor organizar seu raciocínio para resolução de problemas envol-
vendo juros simples. Dentro deste contexto a seguinte seqüência de proce-
dimentos deverá ser considerada:

Procedimento 1  – Leitura, compreensão e interpretação do problema. 
Análise das hipóteses.

Procedimento 2 – Organização do plano de resolução.  Que conceitos 
teóricos ou algoritmos podem ser usados na resolu-
ção do problema? Como usá-los?

Procedimento 3 – Execução do plano de resolução. Utilizar os conteú-
dos e estratégias previstas  no plano.

Procedimento 4 – Verifi cação e confi rmação das respostas. Verifi car 
se as respostas obtidas são compatíveis com as 
hipóteses  do problema. 

Considere a seguinte situação:

Bruno comprou um automóvel por R$ 37.000,00. Deu uma entrada de 
R$ 17.000,00 e o restante fi nanciado em duas parcelas mensais e iguais, 
sendo a primeira paga 30 dias após a compra. Fez um seguro para o carro que 
custou R$ 2.400,00, pago à vista e pagou R$ 740,00 de IPVA em três vezes sem 
juros. Estima-se que a depreciação  do carro do Bruno seja 1,5% ao mês sobre o 
preço de compra. Considerando que a taxa de fi nanciamento é 2% ao mês e que 
estamos no regime de juros simples, pergunta-se:

a) Qual o valor de cada uma das parcelas que Bruno fi cou devendo? 

___________________________________________________________

b) Ate o fi nal do primeiro mês qual o gasto do Bruno com o automóvel?

___________________________________________________________

c) Por quanto Bruno venderia o automóvel um ano depois da compra?

___________________________________________________________

Organizando o pensamento

Considerando a sequência   apresentada anteriormente , devemos obedecer 
à seguinte rotina de procedimentos:

1 – Ler cuidadosamente a situação apresentada, procurando de certo modo, 
vivenciá-la. Analisar os dados numéricos apresentados, detectando quais 
destes dados serão usados para responder às perguntas formuladas.  
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Lembrar que o seguro e IPVA são pagos anualmente. Certifi que-se que 
o regime é o de juros simples e que  a taxa de fi nanciamento é 2%.

2 – Considerar que no regime de juros simples um capital C, a uma taxa de 
i% ao período depois de n períodos produz o montante Cn = C(1 + in). 

 Segue que um capital que hoje vale F, há n períodos valia F
_

(1 + in) . 
 
 Para responder a primeira pergunta, observe que R$ 20.000,00 foram 

pagos em duas prestações mensais e de igual valor P.  Então a soma 
dos valores das prestações atualizadas para a data da compra deve ser 
igual a 20.000. Daí encontramos o valor de P. Para as demais perguntas 
o procedimento é obvio.

3 – Aqui você efetivamente vai responder ás perguntas. Você vai executar 
o que foi planejado anteriormente. Use uma máquina de calcular.

4 – Agora de posse das conclusões e repostas obtidas você vai verifi car se 
estas respostas são compatíveis com os dados do problema. Verifi que se 
cada um dos valores obtidos satisfaz às hipóteses. Isto é a confi rmação 
da resposta.

Praticando o Conhecimento

1. Qual o juro produzido pelo capital de R$ 56.000,00, aplicado no 
regime de juros simples, a uma taxa de 12% aa, durante 5 anos?  E 

se aplicarmos durante 5 anos e sete meses? 

___________________________________________________________

2. Qual o juro que rende um capital de R$ 13.000,00 aplicado a uma 
taxa  de 9% aa, durante 1a  5me 15d?

___________________________________________________________

3. Calcule o capital que se deve aplicar à taxa de 4% aa, durante dez 
meses, para obter R$ 856,80 de juros.

___________________________________________________________

4. Aline quer aplicar um capital de R$ 7.200,00 à taxa de 6% aa, 
para obter um juro de R$ 318,00. Por quanto tempo deve fazer a 

aplicação?

___________________________________________________________

5. Resolva cada um dos exercícios seguintes, elaborando para cada 
um deles o procedimento esquematizado na parte 2.

a) Determinar quanto renderá um capital de R$ 60.000,00 aplicado à taxa 
de 24% ao ano, durante sete meses.

___________________________________________________________



45Matemática

b) Um capital de R$ 28.000,00, aplicado durante 8 meses,  rendeu juros de 
R$ 11.200,00. Determine a taxa anual de juros.

___________________________________________________________

Demonstrando que aprendi

1. Aline aplicou R$ 1.000,00 em uma fi nanceira, pelo prazo de quatro 
anos, com uma taxa de juros de 8% ao ano, no regime de juros 

simples. Determine a evolução do capital de Aline ao fi nal de cada um dos 
quatro anos de aplicação. 

___________________________________________________________

2.  Uma máquina de lavar é vendida à vista por R$ 1.500,00 ou então com 
30% de entrada mais uma parcela de R$ 1.200,00 após três meses. 

Qual a taxa de juros simples do fi nanciamento?.

___________________________________________________________

3. À que taxa anual de juros simples um capital deve ser aplicado para 
triplicar em um prazo de 72 dias?

___________________________________________________________
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Em aulas anteriores, enfocamos o conceito de proporcionalidade. Aqui, abor-
daremos novamente esse tema, agora de uma maneira mais direta, e em certo senti-
do mais abrangente.
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Aulas 70 e 71 - Grandezas Proporcionais

Compreendendo as Idéias

Organizando o Pensamento

1. Diga se é diretamente ou inversamente proporcional:

a) O número de pessoas em um churrasco e a quantidade (gramas) que 
cada pessoa poderá consumir.
b) A área de um retângulo e sua base, sendo a altura constante.
c) O número de erros em uma prova e a nota obtida.
d) O número de operários e o tempo necessário para eles construírem uma 
casa.

2. Os números x, y e 32 são diretamente proporcionais aos números 
40, 72, 128. Determine os números x e y.

Uma conversa sobre proporcionalidade

Suponha que duas grandezas x e y estão relacionadas de tal modo que a cada 
valor  específi co de x corresponde um bem determinado valor de y. Diremos 
que a grandeza y é diretamente proporcional à grandeza x quando existe um 

número k, chamado de “constante de proporcionalidade”, tal que y = kx, para cada 

valor de x e seu correspondente valor y. Se o número k é tal que y = 
x
k , para cada valor 

de x e seu correspondente y, diremos que a grandeza y é inversamente proporcional 
à grandeza x.
Observe que se x1, x2, x3, x4, ........ são os valores da grandeza x e y1, y2, y3, y4, .... são os 
valores correspondentes da grandeza y, então  y é diretamente proporcional a x se os 

quocientes ⋅⋅⋅⋅⋅===
3

3

2

2

1

1

x
y

x
y

x
y , são todos iguais a um certo número k. Esse valor de 

k é a constante de proporcionalidade. Analogamente, y é inversamente proporcional 
a x quando os produtos x1.y1 = x2.y2 = x3 .y3 =  . . . .  são todos iguais à constante de 
proporcionalidade k. Veja que y ser inversamente proporcional a x é o mesmo que y 

ser diretamente proporcional a  
x
1 . Pode ocorrer que uma grandeza z, que depende 

de x e de y, seja diretamente proporcional a x e inversamente proporcional a y. Neste 

caso existe um número k tal z = k
y
x .
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3. Sabendo que a, b, c e 120 são diretamente proporcionais aos 
números 180, 120, 200 e 480, determine os números a, b e c.

4. Se os números  2, x  e y são inversamente proporcionais a 15, 6, e 
5 calcule os valores de x e de y.

Praticando o Conhecimento

1. Um trem, deslocando-se a uma velocidade média de 400Km/h, faz 
um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse 

mesmo percurso, se a velocidade utilizada fosse de 480km/h?

2. A indústria de massas alimentícias C. A. Barbosa e Cia, funcionando 
8 horas por dia, produz 75 toneladas de biscoitos em 9 dias. Quantas 

horas por dia deve funcionar esta indústria para que em 6 dias a produção 
seja de 65 toneladas?
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Sugestões: Para o problema 1, temos duas grandezas envolvidas: 
velocidade e tempo de percurso. Verifi que se elas são direta ou inversamente 
proporcionais.
Para o problema 2, são três as grandezas envolvidas: produção em 
toneladas, número de dias e jornada diária.

 Demonstrando que aprendi

1. Dar exemplos de grandezas x e y tais que ao aumentarmos os 
valores de x os correspondentes valores de y também aumentam 

mas y não é diretamente proporcional a x.

2. Dar exemplos de grandezas x e y tais que ao aumentarmos os va-
lores de x os correspondentes valores de y diminuem mas y não é 

inversamente proporcional a x.

3. Dar exemplo de três grandezas z, x e y tais que z seja diretamente 
proporcional a x e inversamente proporcional a y
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Abordaremos nesta aula uma defi nição mais abrangente de semelhança. Fique atento 
às observações para que elas continuem fazendo a diferença na construção do seu 
pensamento matemático.
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Aulas 72 e 73 - Figuras Semelhantes

Compreendendo as Idéias

Dois círculos quaisquer são fi guras semelhantes

O conceito de semelhança corresponde a idéia de ampliar ou reduzir uma fi gura 
alterando seu tamanho sem modifi car suas proporções.  Uma fotografi a e sua  
ampliação; uma praça e sua  maquete são exemplos de semelhança. Dois 

mapas de uma região, mesmo em escalas diferentes, são semelhantes. Na maioria dos 
livros didáticos o estudo de semelhança é restrito à semelhança de polígonos. Defi nem-
se polígonos semelhantes como aqueles que têm ângulos ordenadamente iguais e 
lados correspondentes proporcionais. A razão entre os lados é chamada de razão de 
semelhança. Esta defi nição não permite dizer que dois círculos são semelhantes, pois  
um círculo não tem lados ou ângulos. Uma defi nição mais abrangente é a seguinte: 
Uma fi gura F é semelhante a uma fi gura F’ quando podemos associar a cada ponto 
X de F um único ponto X’ de F’ de modo que cada  ponto de F’ é associado de um 
único ponto de F e se para quaisquer X e Y em F e seus correspondentes X’ e Y’ em 
F’ a razão entre os segmentos X’Y’ e  XY é constante, isto é,  existe um número k tal 
que X’Y’ = k. XY. O número k é a razão de semelhança, e os segmentos XY e X’Y’ são  
homólogos.
 Com esta defi nição podemos demonstrar que dois círculos são semelhantes e a 
razão de semelhança é a razão entre seus raios.                                          
  
 

A defi nição acima, quando aplicada a triângulos, reduz-se à defi nição usual: Ângulos 
correspondentes iguais e lados homólogos proporcionais. Temos ainda os casos 
clássicos de semelhança de triângulos: Dois triângulos são semelhantes se cumprem 
uma das condições:
1. Possuem dois ângulos respectivamente iguais.
2. Têm um ângulo igual compreendido entre lados proporcionais.
3. Têm os lados proporcionais.
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Organizando o Pensamento

1. Pesquise e discuta com seus colegas a noção de escala no sentido 
citado no texto. 

2. Discuta com seus colegas e seu professor a afi rmação: A noção de 
semelhança corresponde à idéia de mudança de escala. 

3. Cite situações do quotidiano  em que se observa semelhança de 
fi guras.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Praticando o Conhecimento 

1. Sabendo que a torre  e o bastão na 
fi gura ao lado fazem um ângulo reto 

com o solo horizontal, determine a altura da 
torre.

2. O triângulo ABC a seguir é retângulo em A;  ADEF  é um quadrado, 
AB = 6cm  e  AC = 12cm. Quanto mede o lado do quadrado?

3. Das proposições seguintes:

I. Quaisquer dois triângulos equiláteros são semelhantes.
II. Quaisquer dois triângulos equiláteros são geometricamente iguais.
III. Todos os triângulos retângulos são semelhantes.
IV. Dois quadriláteros podem ter os ângulos correspondentes iguais e não 

serem semelhantes.

Podemos afi rmar  corretamente:

a. São todas verdadeiras. b. Apenas I é verdadeira.
c. I. e IV. São verdadeiras. d. São todas falsas

30m 5m 

 

A F C 

D E 

. B 
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 Demonstrando que aprendi

1. Mostre que a razão entre as áreas de dois polígonos  semelhantes 
é igual ao quadrado da razão de semelhança. Este resultado pode 

ser generalizado para quaisquer duas fi guras semelhantes: A razão entre 
as áreas de duas fi guras planas semelhantes é igual ao quadrado da razão 
de semelhança.

2. Defi na o número π  (pi) como sendo a medida da área de um círculo 
de raio igual a uma unidade de comprimento. Use o exercício anterior 

e o fato de que dois círculos são semelhantes e a razão de semelhança 
igual a razão entre os raios, para mostrar que a medida da área de um 
circulo cujo raio mede r é  igual a  π r 2 .

3. Sejam B’ e C’ pontos respectivamente dos lados AB e CD do retângulo 
ABCD, tais que AB’C’D é um quadrado. Se ao retirarmos este 

quadrado do retângulo inicial obtivermos um retângulo menor semelhante 
ao primeiro, a razão de semelhança entre estes retângulos é chamada de 
o número de ouro. Qual o valor do número de ouro?
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Ao visualizarmos um gráfi co, temos  a informação global e imediata, bem como a 
assimilação rápida dos fenômenos ali representados.



55Matemática

Aulas 74 e 75 - Gráfi cos em Estatística

Compreendendo as Idéias

A importância dos gráfi cos

A representação gráfi ca de um conjunto de informações é um efi ciente instrumento 
de análise e interpretação destas informações. É um veículo que apresenta os 
dados em termos visualmente interpretáveis, tornando claros fenômenos que, 

de outro modo, seriam de difícil interpretação. Apresentaremos três tipos de gráfi cos:  
de colunas, de linhas e de setores. Esses gráfi cos são usados com freqüência para 
apresentação e análise de dados estatísticos. Os gráfi cos de funções, também de 
grande importância e de maior generalidade, serão estudados no futuro.
 Considere os gráfi cos abaixo. O primeiro é um gráfi co de colunas, o segundo de 
linhas e o terceiro de setores. Analise cada um deles, discuta com seus colegas e 
com seu professor. Veja as informações neles contidas. Observe que os gráfi cos 2 e 
3 representam os dados contidos nas tabelas que os antecedem.

Gráfi co 1

Gráfi co 2

Salário do Prof. José no primeiro semestre de 2006:

Janeiro R$ 1200,00
Fevereiro R$   800,00
Março R$   500.00
Abril R$ 1500,00
Maio        R$   700,00
Junho        R$ 2000,00
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Gráfi co 3

Uma das turmas de Física  do Prof. José tinha 50 alunos. Na primeira prova as notas 
foram assim distribuídas:

        8 alunos tiraram 9,5
      15 alunos tiraram 7,0
      20 alunos tiraram 5,0 
       5  alunos tiraram 2,0
       2  alunos tiraram 1,0

Veja o gráfi co de setores representando a distribuição das notas. Foi feita a equivalência 
porcentual: 8 alunos representam 16% de 50; 15 alunos representam 30% de 50; 20 
alunos representam 40% ; 5 representam 10% e 2 representam 4%.
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Organizando o Pensamento

Na EEFM professora E. Silina, onde o Prof. José ensina, todos os professores 
trabalham em regime de Dedicação Exclusiva e, publicam regularmente 
artigos de divulgação pedagógico/científi co. O gráfi co 1 é um gráfi co de 
colunas. Apresenta a distribuição dos 332 trabalhos publicados, nos últimos 
10 anos, pelos professores da EEFM onde o prof. José trabalha. Veja que 
na linha horizontal foram marcados os anos e na vertical a quantidade de 
artigos. A base de cada um dos retângulos (colunas) tem a mesma medida 
e a altura é proporcional ao número de trabalhos. Por exemplo no ano de 
2004 foram publicados 38 artigos.
O gráfi co 2 é um gráfi co de linha. Apresenta a distribuição do salário do 
prof. José ao longo do primeiro semestre de 2006. Considerou-se na linha 
horizontal os meses e na vertical os valores. Uma simples visualização indica 
que o maior salário foi no mês 6 (junho) e o menor no mês 3 (março).
O gráfi co 3 é um gráfi co de setores. Apresenta a distribuição das notas 
dos alunos do prof. José. Cada setor circular é proporcional ao número 
de alunos que representa. Veja que o maior setor representa 20 alunos e 
corresponde a um ângulo central de 144 graus e o menor, que representa 
2 alunos, corresponde a um ângulo central um pouco maior do que 14 
graus.

Praticando o Conhecimento 

1. Tendo em vista o gráfi co 1, numere a segunda coluna de acordo com  
a primeira.

1. Ano em que os professores publicaram 
maior número de artigos (  )  2001

2. Ano em que os professores publicaram 
39 artigos (  )  2006

3. Ano em que os professores publicaram 
30 artigos (  )  1996

4. Ano em que os professores publicaram 
menor número de artigos (  )  2007

2. No gráfi co 3, determine o ângulo central correspondente aos alunos 
que obtiveram a maior nota

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Demonstrando o que Aprendi

1. Represente em um gráfi co de colunas os seguintes dados: Um curso 
de inglês tem 21 alunos assim distribuídos, em relação à idade: 1 

aluno com 19 anos ; 2 com 20 anos; 3 com 18 anos; 4 com 16 anos; 5 com 
17 anos; 6 com 21 anos.

2. Represente em um gráfi co de segmentos o faturamento de uma 
pequena empresa nos primeiros sete meses de funcionamento:

1º mês R$ 50.000,00
2º mês R$ 18.000,00
3º mês R$ 15.000,00
4º mês R$ 45.000,00
5º mês R$ 45.000,00
6º mês R$ 55.000,00
7º mês R$ 78.000,00



Caderno da aluna 
e do aluno

Aulas 76, 77 e 78

Matemática

Cara aluna, caro aluno,

Como este assunto é muito utilizado em diversas áreas do conhecimento, e, também, 
ainda existem alguns aspectos que não foram comentados com profundidade nas 
aulas anteriores devido à indisponibilidade de tempo, resolvemos fazê-lo agora. 
Pretendemos mostrar para você algumas aplicações do cálculo de porcentagens 
apresentadas de modo prático e bastante interessantes.
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Aulas 76, 77 e 78 - Convivendo com o Cálculo de    
           Porcentagens

Compreendendo as Idéias

O Conselho Econômico e Social das Nações Unidas-ECOSOC, foi quem 
utilizou, pela primeira vez, no ano de 1950, a palavra ONG para designar 
organização não governamental. Esta iniciativa da ONU, por seu Conselho, 

criou as instituições defi nidas como sem fi ns lucrativos e que não dependem ou não 
mantêm vínculo com qualquer entidade pública. Uma das  mais importantes ONGs, 
denominada GREENPEACE, foi criada em 1971 e, atualmente, está sediada na 
cidade de Amsterdã, na Holanda. Esta organização é inteiramente fi nanciada com 
recursos de pessoas físicas ― não recebe dinheiro de nenhuma instituição pública 
―, e tem atuação diferenciada na preservação do meio ambiente e desenvolvimento 
sustentável. No Brasil, destacam-se as campanhas que vem empreendendo em defesa 
da fl oresta amazônica. Recentemente apresentou as seguintes informações numa 
publicação. As fl orestas tropicais são o lugar do planeta onde a vida se manifesta com 
maior riqueza e intensidade. Nelas estão concentradas 70% das espécies vegetais 
e animais hoje existentes. Dos seus cerca de 15 milhões de km² originariamente 
existentes no mundo, restam hoje apenas a metade. No Brasil,  já se destruiu quase 
a totalidade da Mata Atlântica, restando hoje menos de 10% da área original. Na 
Amazônia brasileira, com quase 4 milhões de km², a devastação já atingiu cerca de 
10% dessa área.

Organizando o Pensamento

Antes de continuarmos, e para completar as informações sobre as atividades 
do Greenpeace no Brasil na preservação do meio ambiente, basta você 
acessar o site ofi cial e direto dado por http://www.greenpeace.org.br/. 
Veja agora algumas observações sobre o assunto, feitas  por Bruno, Otávio 
e Aline.
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Bem, certamente você já está refl etindo sobre as opiniões dos nossos três 
companheiros e colaboradores. Você também vai se tornar um ativista 
em defesa do meio ambiente, a exemplo de Aline? Que tal formar em sua 
escola, a partir do Grêmio Estudantil, um  grupo de preservação do meio 
ambiente? Enquanto você decide, vamos continuar nossos estudos sobre 
porcentagem. Resolva então as questões a seguir, considerando a leitura 
do texto e, se for o caso, as intervenções de Bruno, Otávio e Aline.

1. Faça uma refl exão sobre a afi rmativa: É impossível realizar uma 
medida perfeita.

a) Qual é a porcentagem que já foi destruída das fl orestas tropicais no 
mundo?

___________________________________________________________

b) Quantos milhões de km² de fl oresta tropical ainda restam no mundo?

___________________________________________________________

c) Qual é a porcentagem já destruída da Mata Atlântica?

___________________________________________________________
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d) Qual é, aproximadamente, a área já destruída de fl oresta amazônica no 
Brasil? 

___________________________________________________________

e) Observe a afi rmação a seguir retirada do texto:

As fl orestas tropicais são o lugar do planeta onde a vida se manifesta com 
maior riqueza e intensidade. Nelas estão concentradas 70% das espécies 
vegetais e animais hoje existentes.

Compare o conteúdo da afi rmação com a sua resposta para o item a desta 
1ª questão. Qual a sua opinião sobre o estado atual dos 70% das espécies 
de vegetais e animais concentradas nas fl orestas tropicais? Será que estes 
70% ainda se mantêm?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. O cientista americano James Alcock, da Universidade  Estadual da 
Pensilvânia, baseado num modelo matemático para desmatamento, 

fez uma previsão, no início de 2001, que, se persistissem as práticas 
agressivas da época, em 50 anos a fl oresta amazônica poderia desaparecer. 
A revista científi ca Science, no ano anterior, havia publicado que no ano 
2020, mantendo-se, também, as condições da época, no ano 2020, 42% 
da área da fl oresta amazônica desapareceria. Considerando as duas 
afi rmações como verdadeiras, qual a sua previsão para o desaparecimento 
da fl oresta amazônica?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Praticando o Conhecimento

1. Uma loja que vende produtos eletrodomésticos tem em seu mostruário uma 
geladeira sendo ofertada por R$680,00, com três opções de modalidade 

de pagamento:
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Plano A: R$120,00 de entrada e, o restante, com 30 dias depois, sendo 
cobrada uma taxa percentual de 2,50% sobre o saldo devedor.
Plano B: R$150,00 de entrada e, o restante, com 30 dias depois, sendo 
cobrada  uma taxa percentual de 2,00% sobre o saldo devedor. 
Plano  C: R$180,00 de entrada e, o restante, com 30 dias depois, sendo 
cobrada  uma taxa percentual de 1,50% sobre o saldo devedor.

Otávio, Bruno e Aline acharam o anúncio matematicamente curioso e 
interessante porque, para eles, seriam necessários alguns cálculos para 
assim ser possível decidir que plano de oferta seria o mais vantajoso. Após 
algumas refl exões, eles assim se posicionaram:

E você, por qual plano optaria? Justifi que.

2. Aline, não satisfeita com as modalidades de fi nanciamento para 
aquisição da geladeira conforme as propostas da empresa vendedora 

formuladas pelos três planos conforme exposto na questão anterior, mostrou 
ao gerente da loja a necessidade de incluir na oferta mais dois planos:
Plano D: Pagamento à vista com 2% de desconto;
Plano E: Pagamento total com 30 dias, incluindo um acréscimo de 2% de 
taxa de juros. 

E agora? Será que a inclusão dos planos C e D modifi caria a sua decisão? 
Ainda continua mais vantajoso comprar a geladeira optando por um dos 
três planos anteriores? Decida-se!!

3. Aline, Otávio e Bruno discutiam sobre a veracidade das afi rmações 
que os jornais e revistas estavam divulgando. Duas notícias 

chamaram a atenção deles:
1ª Afi rmação: Uma revista especializada em economia informava que: O 
valor aproximado, em reais, do poder aquisitivo da classe C era, no início 
de  2007, cerca de R$300,00, tendo aumentado, ao fi nal daquele ano, em 
30%. No 1º semestre do ano de 2008, houve um incremento de ganho de 
50% sobre o percentual de aumento registrado ao fi nal do ano de 2007. 
Desse modo, o poder aquisitivo da Classe C teve um aumento de 35% 
sobre o valor do poder aquisitivo registrado no início do ano de 2007.
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2ª Afi rmação: Uma noticia veiculada em um jornal informava que: O governo 
Federal autorizou um aumento para os combustíveis da seguinte forma: 

Gasolina: 10%;• 
Óleo Diesel: 10%;• 
Álcool: 10%, mais 10% sobre o somatório dos aumentos concedidos aos • 
preços da gasolina e do óleo diesel;
Gás: 10%, mais 10% sobre o somatório dos aumentos concedidos aos • 
preços da gasolina, do óleo diesel e do álcool;

Com estes indicadores de aumento, os postos de revenda de combustível 
poderão aumentar o preço do álcool em até 12% e, do gás, em até 
13,2%;

Os três reunidos após ampla discussão sobre os percentuais anunciados 
pela imprensa, assim se posicionaram:

Bruno : As duas afi rmativas estão corretas;
Aline : As duas afi rmativas estão erradas;
Otávio : A primeira afi rmativa está errada e a segunda está correta;

Será que algum deles está compreendendo e interpretando corretamente 
as informações dadas pela mídia?  Analise cada um dos posicionamentos 
dos nossos três colaboradores, para verifi car, se for o caso, qual o erro 
cometido na notícia veiculada pela revista ou pelo jornal.

4. Num determinado País europeu, uma pesquisa foi realizada para 
coletar dados sobre o total de sua população e o percentual racial de 

distribuição de seus habitantes. O resultado é apresentado a seguir:

Os indivíduos de cor • negra representam 9% do total da população;
O total de indivíduos de cor • amarela é de um milhão e quinhentos mil 
habitantes;
A população de indivíduos de cor•  parda equivale a dois terços do total 
de indivíduos da população branca;
Os indivíduos de cor branca representam 54% do total da população;• 

De acordo com os dados da pesquisa, responda:

 Qual o total da população do País?
 Quantos habitantes têm as populações branca, negra e parda?
 Quantos por cento equivale o total da população negra sobre o total 

da população branca?
 Quantos por cento equivale o total da população negra sobre o total 

da população parda?

Para você resolver esta questão convém utilizar a seqüência de procedi-
mentos da  Metodologia de Resolução de Problemas. Sobre o assunto, 
faremos apenas algumas sugestões.
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1º Procedimento   -  Compreendendo e Interpretando

Analisando os dados da pesquisa podemos COMPREENDER e 
INTERPRETAR  que:

 A população do País se constitui de quatro raças: brancos, negros, 
amarelos e pardos;

 O total de indivíduos de cor amarela é de um milhão e quinhentos 
mil habitantes;

 A população de indivíduos de cor parda equivale a dois terços do total 
de indivíduos da população branca;

 Os indivíduos de cor negra representam 9% do total da população;
 Os indivíduos de cor branca representam 54% do total da população;
 Observamos que os dados informados sobre a população que repre-

senta a raça amarela é quantitativo e não percentual. Esta informação 
será muito importante na execução do plano de solução, porque 
será utilizada para o cálculo da população total do País;

 Também, é preciso compreender ― para interpretar corretamente ― 
que o percentual da população de indivíduos de cor parda, deve ser 
calculado sobre o percentual  de indivíduos de cor branca, que é de 
54% do total da população.

2º Procedimento   -   Elaboração do Plano de Resolução

 Precisamos, inicialmente, calcular o somatório dos percentuais das po-
pulações branca, negra e parda; 
 Esta providência é necessária porque é dado o número de habitantes de 
que se constitui a população amarela, que é de 1.500.000 habitantes;
 Calculamos então quanto representa, percentualmente, a população de 
cor amarela sobre o total da população do País; 
 Calculamos, em seguida, o total da população do País. Isto é possível 
porque temos o percentual de habitantes de cor amarela e o seu equiva-
lente em número de habitantes;
 Finalmente, temos os dados percentuais das populações de cor branca, 
negra e parda. Basta agora aplicá-los sobre o total da população do 
país, e então descobrir, para cada uma dessas raças, o seu número de 
habitantes; 

3º Procedimento   -   Executando o Plano de Resolução

Basta colocar  em prática o Plano de Resolução.

  Sabemos que a população de indivíduos de cor parda equivale a dois 
terços do total de indivíduos da população branca. Também sabemos 
que a população branca representa 54% do total da população do 
País. Então, podemos escrever que:
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Note que:

a) 54% é também escrito na forma fracionária como  ;

b) 2
3  de 54% pode ser escrito como 2      54       2 x 54

3     100     2 x 100 X =   

 Temos agora os seguintes percentuais conhecidos:

População branca:   54%;
População negra:       9%;
População parda:     36%; 
Total ...................       99%

Como o Total da População é representado por 100%, podemos concluir 
que:

População amarela = Total da População – Somatório das outras    
populações = 100% - 99% = 1% 

 Calcularemos agora o total da população do País. Basta utilizar uma 
regra de três simples. Veja:

    1%       da população total representa   1.500.000 habitantes 
100%       da população  representará              x        habitantes

Ou, na sua representação mais comum e usual:

      1%            1.500.000
    100%           X  

Colocando na forma fracionária, poderemos calcular o calor de X. Veja:

    

Ou seja, a população total do País é de 150.000.000 de habitantes.

A complementação da aplicação da Metodologia de Resolução de 
Problemas fi ca, agora, sob a sua responsabilidade. Procure completá-la 
em sua integra, principalmente no que se refere ao quarto procedimento, 
Verifi cando e Confi rmando a Resposta.

   2 x 54       36 
  2 x 100    100= = 36%=
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Demonstrando que Aprendi

1. Aline participou de uma gincana que ofertava um prêmio em dinheiro. 
O critério de julgamento para ter direito ao prêmio total ou, parte dele, 

dependia do número de pontos  alcançado pelo participante nas tarefas que 
conseguisse realizar. Aline, não estava bem preparada e realizou apenas 
20% das tarefas. Otávio estava mais bem preparado e realizou 50% das 
tarefas, amealhando a quantia de R$200,00. Descubra então: 
a) O valor do prêmio de Aline, em dinheiro; 
b) O valor total em dinheiro do prêmio ofertado pela realização de 100% 
das tarefas da gincana.

2. O Professor Disney leciona as disciplinas Matemática e Física nas 
turmas A e B da Escola de Ensino Médio Sucesso. Ao fi nal do último 

bimestre ele resumiu o resultado das médias de seus alunos da forma a 
seguir:

Em Matemática:
Turma A• : 80% dos alunos foram aprovados e 9 alunos fi caram em 
recuperação;
Turma B• : 42 alunos foram aprovados e 25% fi caram em recuperação;

Em Física:
Turma A• : 18 alunos fi caram em recuperação;
Turma B• : 14 alunos fi caram em recuperação;

O Professor Disney vai mostrar na reunião de Pais e Mestres a situação dos 
alunos de suas turmas, nas duas disciplinas. Para tanto, precisa elaborar 
um quadro-resumo onde poderá ser identifi cado, o total de alunos de 
cada turma, o número de alunos aprovados e o número de alunos 
em recuperação, por disciplina. O Professor Disney precisa da sua 
ajuda. Elabore para ele o Quadro completo, de acordo com as informações 
prestadas Acima.



Matemática
Caderno da aluna 

e do aluno
Aulas 79, 80 e 81

Estudando 
Regra de Três para 

Aplicações em 
Juros Simples
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Aulas  79, 80 e 81  – Estudando Regra de Três para Aplicações 
em Juros Simples

Compreendendo as idéias 

Organizando o Pensamento 

Aline, Bruno e Otávio leram o 
texto e fi zeram os seguintes 
comentários.

Praticando a Regra de Três

Nós já mostramos em aulas anteriores a importância do desenvolvimento do 
raciocínio proporcional. Em nossa vida diária precisamos fazer múltiplas 
comparações e, também, mentalmente, organizar, processar e compreender a 

diversidade de informações que nos ocorrem a todo instante. Assim, para a formação 
do conceito de porcentagem  precisamos da fundamentação dos princípios do 
raciocínio proporcional Também é o caso da palavra proporção ― originária do latim, 
proportione ― que deve ser compreendida como a relação de igualdade existente 
entre duas razões. Assim, para estabelecermos uma proporção é necessário criar um 
vínculo entre duas razões. Por exemplo, quando dizemos que a razão entre 8 latas de 
areia e 4 latas de cimento é  2, e, em seguida, estabelecemos a proporção 8/4=a/b, 
estamos declarando, matematicamente, que a razão de variação entre a sacos de 
areia e b sacos de cimento é, também, 2. Atualmente, o que chamamos de Regra 
de Três é uma idéia originária da China antiga, e temos registro de  suas aplicações 
pelos matemáticos indianos Brahmagupta e Bhaskara; todos eles empregaram os 
fundamentos da proporcionalidade na resolução de problemas. A cobrança de juros 
sobre capitais ― empréstimos em dinheiro e aquisição de imóveis ― foi a aplicação 
mais imediata e prática da Regra de Três.
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Para iniciar, vamos pensar um pouco nas coisas que acontecem em 
nossa vida diária e que envolvem o conceito de proporcionalidade. Por 
exemplo, observemos as três situações a seguir: 
 i. O dono de uma fábrica de picolés faz uma pesquisa sobre a 

preferência dos consumidores sobre sabores de frutas, no sentido 
de diversifi car a sua produção.

 ii. Um empresário do ramo de transporte rodoviário deseja reduzir o 
gasto com combustível, alterando os itinerários de seus ônibus no 
trajeto Fortaleza-Sobral-Fortaleza. Para tanto, pretende testar um 
itinerário alternativo e, ao fi nal do percurso, ele medirá a quantidade 
de combustível consumido.

 iii. Um Mestre-de-obra contratou a feitura de um muro, com o 
compromisso de entregar o trabalho concluído em 45 dias. No 
entanto, o contratante do serviço ofereceu-lhe um prêmio em 
dinheiro, por cada dia de antecipação da data de fi nalização do 
trabalho encomendado.

Observe que nos três casos existe uma relação de dependência 
entre as ações a serem realizadas. Nós a chamamos de relações de 
proporcionalidade direta e inversa.Veja:
 i. O dono da fábrica de picolés aumentará a produção de picolés 

de manga e sapoti, se a pesquisa apontar que, entre os sabores 
consultados, a maioria dos consumidores tem essa preferência. 
Ou seja, a produção de picolés de manga e sapoti aumentará se 
aumentar, também, o número de consumidores que têm esta opção 
de sabor. É uma relação de proporcionalidade direta. Dizemos 
que as grandezas produção e consumidores são diretamente 
proporcionais.

 ii. A distância em quilômetros do novo itinerário que o empresário 
deseja testar, para ser aprovada por ele, deve ser, necessariamente, 
menor, do que aquela que vem sendo utilizada normalmente. Isto 
porque, mantidas as mesmas condições de percurso e, utilizando 
ônibus em condições idênticas de desempenho, ao diminuirmos a 
distância percorrida, também diminuirá a quantidade de consumo 
de  combustível e, vice-versa. É uma relação de proporcionalidade 
direta. Dizemos que as grandezas distância e consumo são 
diretamente proporcionais. 

 iii. No terceiro caso, o Mestre somente ganhará o prêmio ofertado pelo 
contratante se aumentar o número de operários que iniciaram a 
obra. Isto porque uma construção que pode ser feita em 45 dias com 
X operários, somente poderá ser concluída num tempo menor, se 
aumentarmos o número de operários para Y ― onde Y tem que ser, 
necessariamente, maior que X. Neste caso, para diminuirmos o 
tempo de conclusão da obra, teremos que aumentar o número de 
operários. É uma relação de proporcionalidade inversa. Dizemos 
que as grandezas tempo e número de operários são inversamente 
proporcionais.
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Vamos consolidar a nossa compreensão sobre o assunto com os exemplos 
a seguir:

Exemplo 1. Uma cozinheira faz quentinhas  para vender na feira. O custo 
diário que ela despende para fazer 20 quentinhas, de segunda a quinta-
feira, é de R$30,00. Na sexta-feira, ela prepara e vende 40 quentinhas e 
gasta R$60,00, e, no sábado, a clientela aumenta e ela leva para a feira 80 
quentinhas.Qual o custo de produção da nossa cozinheira no sábado?

Solução:
Como recurso auxiliar, na resolução de determinadas situações-problema, 
convém a elaboração de um quadro onde os dados são colocados orde-
nadamente, permitindo assim a melhor compreensão e interpretação da 
questão. Veja:

Dias da Semana Nº de Quentinhas Custo de Produção

2ª feira 20 R$30,00

3ª feira 20 R$30,00

4ª feira 20 R$30,00

5ª feira 20 R$30,00

6ª feira 40 R$60,00

Sábado 80 X

Como você pode constatar, trata-se de um problema simples e de fácil 
resolução. Veja:

 i. As grandezas nº de quentinhas e custo de produção são diretamente 
proporcionais. Note que, na quinta-feira foram produzidas 20 
quentinhas ao custo de R$30,00 e, na sexta-feira, a produção dobrou, 
aumentando para 40 quentinhas. O custo de produção também 
dobrou, passando para R$60,00.

 ii. A partir dos dados fornecidos para a produção de quentinhas e de seu 
respectivo  custo, considerando o período de segunda a quinta-feira, 
é que poderemos calcular o custo para a produção de sábado: 80 
quentinhas;  

 iii. Em conseqüência, podemos escrever:  =  ;       
 iv. Esta maneira de utilizar as leis de proporcionalidade ― direta e 

inversa ― deu origem ao  Regula Proportionu em 1489 (Regra das 
Proporções) e, depois, Die Reget de Tri (A Regra de Três), em 1525 na 
Alemanha. Nestes e noutros casos, a questão sempre foi: construir 
uma regra para calcular o terceiro termo desconhecido de uma 
proporção. Como já sabemos, para fazermos a representação de 
uma regra de três, escrevemos assim:
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40 quentinhas       custam      R$60,00
80 quentinhas      custarão     R$  X

A outra forma mais resumida:  
40 quentinhas  ------------------  R$60,00
80 quentinhas  ------------------        X

 Acrescentamos que estas duas maneiras de compor uma regra 
de três conduzem à formação da proporção que resolve o problema 
proposto. Veja:

      

Dessa forma temos como resposta que a cozinheira terá um custo de 
R$120,00 para confeccionar 80 quentinhas.

Exemplo 2. Bruno foi encarregado de fazer uma previsão de custos 
para a construção de um muro num terreno de seu Tio. Inicialmente, ao 
medir o perímetro, constatou que se tratava de um terreno na forma de 
um quadrado com 30 metros de lado. Bruno efetuou uma pesquisa com 
pessoas entendidas em construção, obtendo as seguintes informações:

 Se ele colocasse 1 trabalhador para fazer a construção do lado A, 
ele demoraria 24 dias para fi nalizar o serviço; 
 Se ele colocasse 2 trabalhadores para fazer a construção do lado B, 

eles demorariam 12 dias para fi nalizar o serviço; 
 Se ele colocasse 4 trabalhadores para fazer a construção do lado C, 

eles demorariam 6 dias para fi nalizar o serviço; 

Diante das informações anteriores, se ele colocasse 8 trabalhadores para 
fazer a construção do lado D, quantos dias eles demorariam para fi nalizar 
o serviço?

Como no primeiro exemplo, e com os mesmos objetivos, colocaremos os 
dados fornecidos no quadro a seguir.

Número de trabalhadores Nº de dias para construção do muro

1 24 (Parte A)

2 12 (Parte B)

4 6 (Parte C)

8 X (Parte D)

 As grandezas nº de trabalhadores e nº de dias são inversamente 
proporcionais. Note que, aumentando o número de trabalhadores, 
será diminuído o nº de dias para a construção de cada lado do 
muro.
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 A partir dos dados fornecidos para a construção dos três lados do muro é 
que teremos condição de calcular o número X de dias para a realização 
da construção do quarto lado, D;

Como a lei de proporcionalidade é inversa, as razões tomadas na ordem,  
 não formam uma proporção; ou seja, .  Neste caso, e para 

atender à lei de proporcionalidade inversa, uma das razões deve ser con-
servada e, a outra, INVERTIDA.  Assim procedendo, poderemos escrever 
corretamente que:   =  ;

 Podemos utilizar uma outra linguagem simbólica para representar uma 
proporção, dizendo que:

  
a) 1 : 2   ::  12 : 24 , ou, 1  está para  2, assim como, 12 está para 24 ;
b) 2 : 4   ::  6 : 12 , ou, 2  está para  2, assim como, 6 está para 12 ;
c) 4 : 8   ::  X : 6 , ou, 4  está para  8, assim como, X está para 6 ;

 O que fi zemos foi colocar as grandezas na mesma razão de variação. 
Ou seja, se aumentarmos uma delas, a razão de variação da outra 
grandeza, também aumentará. Procedendo dessa forma, criamos a 
condição necessária para escrever que: 1 : 2 :: 12 :24 e 2: 4 :: 6:12 e, 
ainda,  4 : 8 :: X : 6;

 O estabelecimento dessa última proporção permitirá a montagem da 
estrutura  de uma regra de três, conforme a seguir: 

4 trabalhadores           farão o muro em              X dias
8  trabalhadores          fazem um muro em          6  dias

           Resolvendo a regra de três encontraremos que a resposta é X = 
3 dias. Agora, volte ao quadro construído para esta situação-problema, e 
compare o valor de X com os demais, confi rmando, assim, a manutenção 
da razão de proporcionalidade inversa.

Considerações sobre o cálculo de Juros

Embora este assunto já tenha sido motivo de nossas atenções em aulas 
anteriores, desejamos acrescentar algumas outras informações que 
julgamos necessárias, no sentido de ampliar os seus conhecimentos sobre 
o conceito e cálculo de juros. Diariamente, na mídia em geral, você convive 
com frases do tipo: Somente haverá investimentos se os juros baixarem; 
Só haverá criação de mais empregos se houver uma queda drástica nos 
juros; e, ainda, Quando os juros estão altos há boas possibilidades de atrair 
capital externo. Vamos tentar, com situações práticas, esclarecer melhor o 
assunto. Veja:
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Uma pessoa se dirige a um estabelecimento bancário na pretensão de 
obter um empréstimo no valor de R$2.000,00. Informado da necessidade do 
cliente, o Gerente da casa bancária mostrou-lhe uma tabela de possibilidades 
onde variam o prazo do empréstimo e  seus respectivos juros. O cliente, após 
efetuar alguns cálculos levando em conta os seus conhecimentos sobre o 
assunto, decidiu-se por um prazo de pagamento de 3 meses, com 5% de taxa 
de juros, equivalente a R$300,00.

 Neste tipo de situação-problema, a importância de R$2.000,00 é chamada 
de CAPITAL;
 O intervalo de 3 meses em que o CAPITAL fi cará emprestado é chamado 

de TEMPO;
 O valor percentual de 5% é chamado de TAXA DE JUROS;
 O resultado da taxa de juros de 5%, aplicada sobre o capital de R$2.000,00, 

ou seja, R$300,00, é chamado de JUROS; 

Generalizando:
 
 Chamamos de JUROS todo pagamento efetuado pela utilização de 
uma determinada quantia em dinheiro ― na forma de empréstimo ―, por 
um período de tempo acertado entre as duas partes: o credor (particular, 
bancos, fi nanceiras, etc.) e o devedor: pessoas físicas e jurídicas.

Assim, defi nido dessa maneira, podemos dizer ― ou comparar ― os juros aos 
resultados fi nanceiros obtidos nos arrendamentos ou alugueres de imóveis em 
geral ― casas, sítios, fazendas ou lotes de terrenos para exploração agropecuária 
― o que, no modo jurídico, é conhecido como Contrato de Cedência. Portanto, 
quando um Banco lhe concede um empréstimo, as duas partes, você e ele, assinam 
um Contrato de Cedência. Nele fi carão estabelecidas as regras ou normas 
contratuais para a utilização do valor disponibilizado por determinado período. 
Ao fi nal do prazo, a quantia emprestada será devolvida acrescida dos JUROS 
previamente combinados. Algumas informações adicionais sobre o cálculo de 
juros são necessárias e importantes.

I. Quando as taxas de juros forem fi xas e calculadas sempre em 
relação ao capital inicial, o rendimento será chamado Sistema de 
Capitalização de Juros Simples;

II. Quando os juros, ao fi nal de cada período, forem incorporados ― 
somados ou agregados ― ao capital inicial, para que, assim, sejam 
calculados os rendimentos do período seguinte, teremos então o 
Sistema de Capitalização de Juros Compostos.

Os limites desta aula se prendem apenas ao tratamento sobre Juros 
Simples. Analisaremos agora uma situação-problema sobre o assunto. 
Veja:

O Tio de Bruno tomou emprestado no Banco HSBC a quantia de 
R$15.000,00, com prazo de 3 meses para a liquidação da dívida. 
Ele contratou o seu empréstimo de acordo com o Sistema de 
Capitalização de Juros Simples, onde a taxa de juros acertada foi 
de 10% ao mês. Quanto de juros, ao fi nal do período contratado, o 
Tio de Bruno pagou ao HSBC?
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 Ao fi nal do 1º mês teremos:

 
 Ao fi nal do 2º mês, teremos:

 
 Ao fi nal do 3º mês, teremos:

 

Portanto, e respondendo à indagação da situação-problema, podemos concluir 
que o Tio de Bruno, ao fi nal dos 3 meses do empréstimo, pagou de JUROS a 
quantia de R$4.500,00. É importante observar que:

 A parcela relativa aos juros mensais é constante e igual a R$1.500,00 por 
mês;

 Os juros totais podem ser obtidos da seguinte forma:
15.000 x 0,1 x 3 = 4.500,00

De uma maneira geral, representando o capital inicial por C, a taxa de juros por i, 
o prazo de aplicação ― ou número de períodos ― por t e, os juros totais obtidos 
no intervalo de tempo t, por J, obteremos o que chamamos de fórmula de calculo 
para o Sistema de Capitalização de Juros Simples. Veja:

 • J = C x i x t;

• M = C + J;

Como já vimos anteriormente, M representa o MONTANTE; ou seja, os juros 
somados ao capital inicial. No exercício anterior M = 15.000 + 4.500 = 19.500.

Praticando o Conhecimento

1. Os valores correspondentes de duas grandezas proporcionais são 
dados pela seguinte relação de proporcionalidade: Y é igual a qua-

tro terços de X. Elabore um quadro que relacione a razão de variação 
entre as X e Y, X recebe valores inteiros  maiores ou igual a 24 e menores 
ou igual a 28.
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2. Uma lata de tinta é usada para pintar uma parede de 9 m de 
comprimento por 3m de atura. Com uma lata de tinta igual à anterior, 

qual o comprimento da parede que posso pintar se ela tivesse 1,8m de 
altura?

3. Qual é o montante resgatado de um capital de R$12.000,00, aplicado  
à taxa de 4% ao mês, durante um ano?

4. Determinar o valor do montante a ser resgatado de um capital 
de R$1.200,00, aplicado a uma taxa de 15% ao ano, durante um 

trimestre.

Demonstrando que Aprendi

1. Numa escola, dos 35 alunos matriculados da 2ª série do Ensino Mé-
dio, 25 foram aprovados. Na mesma escola, dos 40 alunos matricu-

lados da 1ª série, 32 foram aprovados. O diretor quer saber:

a) Se o número de alunos matriculados em cada uma das duas séries é 
diretamente proporcional ao número de alunos aprovados, também, em 
cada uma das duas séries;

___________________________________________________________

___________________________________________________________

b) Se, em caso negativo, quantos alunos deveriam ser aprovados na 2ª série, 
no sentido de que, entre as grandezas número de alunos matriculados 
e número de alunos aprovados, haja uma razão de proporcionalidade 
direta.

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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2. Qual é o capital que produz o montante de R$66.000,00 empregado 
a uma taxa de 10% ao ano, durante nove meses?

3. Aline tinha um depósito em caderneta de poupança sufi ciente para 
comprar um televisor à vista. Com esta perspectiva, realizou uma 

pesquisa nas lojas do ramo, e encontrou o produto que preenchia as suas 
expectativas, ofertado nas seguintes condições:

 À vista, no ato da compra, por R$500,00;

 Em três parcelas mensais e iguais de R$185,00, sendo que, o vencimento 
da 1ª prestação, aconteceria somente trinta dias após a efetivação da 
compra com a assinatura do contrato de compra e venda.

Aline, com os conhecimentos adquiridos com o PRIMEIRO, APRENDER!, 
após analisar e conferir os seus cálculos, comprou o televisor em três 
prestações, resolvendo deixar seu dinheiro depositado na caderneta de 
poupança que lhe rendia 2% ao mês. Dessa maneira, Aline esperava liquidar 
a dívida fazendo retiradas de R$185,00 de sua conta de depósito, nas datas 
de vencimento de cada prestação. Faça uma avaliação da decisão de Aline 
e responda:

i. Será que Aline fez uma boa opção? Na modalidade de compra de sua 
preferência, ela fez alguma economia?

ii.   Se, na sua concepção, a opção de Aline não foi a mais adequada, 
quanto será o valor que ultrapassará os R$500,00, relativos à oferta da 
loja para pagamento à vista?



Caderno da aluna 
e do aluno

Aulas 82, 83 e 84

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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Aulas 82, 83 e 84 - Funções

Compreendendo as Idéias

Organizando o Pensamento

Formando o conceito de função

O desenvolvimento do raciocínio proporcional já foi nossa preocupação em aulas 
anteriores. Quando relacionamos grandezas,  podemos identifi car, na variação 
entre elas, as leis de proporcionalidade direta ou inversa, que tornaram possível 

o algoritmo hoje chamado de Regra de Três ― em 1489 era intitulado de Regula 
Proportionu que, traduzido, signifi ca Regra das Proporções. Certamente, você já 
estudou algo sobre o assunto função.  Palavras como domínio, imagem,  contra-
domínio, e outras estão em sua lembrança. No entanto, o mais importante é a formação 
do conceito de função. Na maioria das vezes, mesmo resolvendo problemas que 
envolvem o conhecimento algébrico, o aluno o faz,  sem compreender o signifi cado 
matemático de função. Para tanto, aprenderemos a  relacionar grandezas, estudando, 
concomitantemente,  a situação de dependência ― a lei de variação ― entre elas. 
Por exemplo, na situação-problema sobre o preço das quentinhas da aula anterior, 
quando denominamos a grandeza preço, de y e, a grandeza número de quentinha, 
de x, não bastará saber se y é função ― depende ― de x. O mais importante é saber 
COMO ― de que maneira ― acontece a variação de y quando variamos x.

NÃO FIQUEM ABORRECIDOS! 
A BELEZA DA MATEMÁTICA ESTÁ JUSTA-

MENTE NOS CAMINHOS QUE ELE OPORTUNIZA 
PARA A BUSCA DO CONHECIMENTO! PARA COME-
ÇAR, A FORMAÇÃO DO CONCEITO DE FUNÇÃO É 
MUITO IMPORTANTE PORQUE PRECISAMOS DELE 
NA BIOLOGIA, NA FÍSICA, NA QUÍMICA, NA ECONO-
MIA, ETC. EM TODAS AS ÁREAS DO CONHECIMENTO 
CIENTÍFICO, PARA ENTENDER OS FENÔMENOS ES-
PECÍFICOS, PRECISAMOS SABER INTERPRETAR O 
SIGNIFICADO DAS RELAÇÕES DE DEPENDÊNCIA. 
ACHO QUE, COM O PRIMEIRO, APRENDER!, 

TUDO SERÁ DEVIDAMENTE ESCLARE-
CIDO!

BRUNO, ACHO QUE 
TIVE MAIS SORTE QUE 

VOCÊ! ENTRETANTO, A COISA 
FICOU MUITO COMPLICADA 

PORQUE, ANTES, FOI PRECISO 
ESTUDAR CONJUNTOS,  PRODUTO 

CARTESIANO E RELAÇÕES 
ENTRE CONJUNTOS. DEPOIS É 
QUE O PROFESSOR ENTROU 

NO ASSUNTO FUNÇÃO. AGORA, 
ESTÃO NOS DIZENDO QUE PARA 

COMPREENDER O QUE É UMA 
FUNÇÃO, É NECESSÁRIO SABER 
INTERPRETAR O SIGNIFICADO DE 
VARIAÇÃO ENTRE GRANDEZAS?! 

VOU AGUARDAR PARA 
ENTENDER...

ACERTOU 
NA MOSCA! EU JÁ 

ESTUDEI UM POUCO DE 
FUNÇÃO. MINTO! O NOME DO 
ASSUNTO ERA FUNÇÃO. MAS, 

NA VERDADE, PASSAMOS O 
TEMPO TODO RESOLVENDO 

EQUAÇÕES DO 1º E DO 2º GRAU. 
MAIS NA FRENTE, O PROFESSOR 
FALOU SOBRE OS GRÁFICOS E 
ESTAS OUTRAS COISAS COMO 
DOMÍNIO, CONTRA-DOMÍNIO....



81Matemática

Vamos então satisfazer às expectativas dos nossos três colaboradores, 
entendendo que a boa vontade, o otimismo e o desejo de aprender de 
Aline, sejam extensivos a todos. Analisaremos duas  situações-problema. 
Veja a primeira a seguir.

1ª Situação-Problema

Considere os dois conjuntos dados por seus elementos da 
seguinte forma:
X = {Brasília, Fortaleza, Recife, Manaus};
Y = {Brasil, Alagoas, Pernambuco, Maranhão, Ceará, Bahia, 
Amazonas};
Estabeleça uma relação do conjunto X para o conjunto B que 
obedeça à seguinte condição: o elemento do conjunto X seja  a 
capital de um elemento do conjunto Y.

Observe as considerações que faremos a seguir, e que servirão para 
encaminhar a solução da situação.

 i. Como é do seu conhecimento:

• Brasília é a capital do Brasil;
• Fortaleza é a capital do estado do Ceará;
• Manaus é a capital do estado do Amazonas;
• Recife é a capital do estado de Pernambuco;

 ii. Outra maneira de estabelecermos estas relações entre capitais e 
estados é a utilização de pares ordenados.  Assim, cada elemento 
de um conjunto X, forma um par, com o seu elemento correspondente 
de um conjunto Y. No caso do exemplo que estamos analisando, 
chamaremos de C o conjunto de pares ordenados, onde em cada 
par, o 1º elemento pertence ao conjunto X (capitais) e, o 2º, é o seu 
correspondente no conjunto Y (estados).  Veja:
C = {(Brasília, Brasil), (Fortaleza, Ceará), (Manaus, Amazonas), 
(Recife, Pernambuco)};

 iii. Como você pode perceber, na relação dada pelo conjunto C, para 
cada elemento do conjunto X, existe um ÚNICO correspondente em 
Y. Quando tal ocorre, dizemos que esta relação é uma FUNÇÃO ― 
ou uma APLICAÇÃO ― do conjunto X no conjunto Y.

 iv. Esta correspondência pode também ser estabelecida como a 
seguir:

Manaus

Fortaleza

Brasília

Recife

Brasil

Alagoas

Pernambuco

Ceará

Maranhão

Amazonas
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De uma maneira geral, dizemos que uma relação de um conjunto X em um 
conjunto Y é uma FUNÇÃO se, e somente se, TODO elemento de X estiver 
associado a um ÚNICO elemento de Y. 

Embora o detalhamento e aprofundamento do estudo do assunto FUNÇÕES 
deva ocorrer no desenvolvimento dos conteúdos curriculares próprios do 
1º ano do Ensino Médio, no PRIMEIRO, APRENDER!, é necessário a 
compreensão do signifi cado de:

Elaboração e determinação da lei de formação ― dada na maioria 
das vezes por uma expressão ou fórmula matemática ― que serve 
de modelo para a situação-problema.
Elaboração de uma tabela de acordo com o estabelecido pela lei de 
formação.
Quando os modelos matemáticos indicarem que as relações 
equivalem a funções do 1º ou do 2º grau, pede-se apenas a 
compreensão de que, os seus gráfi cos no plano cartesiano, 
representam, respectivamente, retas e parábolas. Registre-se que 
a análise e comportamento dos gráfi cos de funções, é o aspecto 
mais importante para a formação de todos os conceitos sobre o 
assunto. Por este motivo nada impede que, em qualquer caso, seja 
empreendido  um esforço a mais no sentido da elaboração de um 
esboço do gráfi co da função considerada. 

2ª Situação-Problema 

Aline foi chamada por seu tio João para resolver um assunto que 
envolve a construção do  galinheiro do sítio. O galinheiro tem a forma 
retangular e o Tio João comprou  40 metros de tela para cercar as 
suas laterais. Como o galinheiro vai fi car encostado em um muro que 
já está construído, toda a tela adquirida ― os 40 metros ―, terá que 
ser utilizada nos três lados restantes. Aline deverá apresentar para o 
seu Tio João a melhor distribuição do perímetro do galinheiro, para 
que, a área obtida, seja a maior possível. 

Vamos acompanhar o raciocínio de Aline.

• Inicialmente, ela desenhou três formas retangulares que lhe pareciam 
as mais apropriadas com as medidas a seguir. Veja:

Figura 1: laterais do galinheiro - 4m, 4m e 32m;

Figura 2: laterais do galinheiro - 7m, 7m e 26m;

Figura 3: laterais do galinheiro – 15m, 15m e 10m.
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M U R O 

Figura 1        

     Figura 2

                                                                                        Figura 3

 Aline verifi cou que poderia elaborar diversos modelos de desenhos 
mas, nenhum deles  lhe garantiria que, mesmo utilizando os 40 metros 
de tela, disponibilizaria a área máxima possível para o galinheiro.

 Ela resolveu então estabelecer uma lei matemática para a utilização 
dos 40 metros de tela, elaborando o desenho a seguir:

M U R O

 

   x           x (largura)

                       y (comprimento)

 Note que, os 40 metros de tela é o valor máximo ou o limite do perímetro 
dos três lados do galinheiro. Ou seja, a soma ou 
então, de  modo resumido,   é o modelo matemático 
para expressarmos o perímetro do galinheiro com os 40 metros de tela 
disponíveis.

 O que nos diz o modelo matemático 2x + y = 40 ? Ele informa que: 

a) devemos escolher um valor em metros para a largura do galinheiro; 
b) multiplicar este valor por dois; c)  verifi car o que  falta para completar 
40metros. A quantidade de metros encontrada será o valor do comprimento 
do galinheiro.

 Observe que o nosso raciocínio anterior ― atribuindo inicialmente 
um valor para x, a largura do galinheiro ― faz com que o valor do 
comprimento y, DEPENDA daquele atribuído a x. Desse modo, dizemos 
que qualquer valor de y depende de um valor específi co de x. Esta 
relação de dependência pode ser escrita na forma de uma  equação do 
1º grau com duas variáveis:  y = 40 – 2x, onde alguns  pares de valores 
(x, y) estão   representados na tabela a seguir:
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          y = 40 – 2x 
X (largura) Y(comprimento)

2 36

5 30

7 26

10 20

15 10

 Confi rme agora o que havíamos afi rmado anteriormente: temos uma lei 
dada por  y = 40 – 2x, que associa os elementos do conjunto A = {2, 5, 
7, 10, 15 } a um único elemento do conjunto B = {36, 30, 26, 20, 10};

 Resumindo, os elementos do conjunto A são transformados em elementos 
do conjunto B. A expressão y = 40 – 2x é o modelo matemático ― que 
você pode chamar de máquina ou instrumento ― responsável por este 
fato.

 Vamos chamar o conjunto P de perímetro formado pelos pares ordenados 
dos elementos A = (largura do galinheiro) e B = (comprimento 
do galinheiro). Ou seja, cada elemento do conjunto P se constituirá 
de pares (x, y), onde x é um elemento do conjunto A(largura) e, y 
é um elemento do conjunto B(comprimento). Pela tabela de valores, 
podemos escrever que: P = {(2, 36), (5, 30), (7, 26), (10, 20), (15, 10)}

Chamamos a sua atenção para o par (20, 0). Embora ele seja 
matematicamente possível, na prática, ou seja, neste caso da construção 
do galinheiro, não nos é permitido fazê-lo com 20 metros de largura e 
0 metros de comprimento. Por este motivo, no conjunto P,   o par de 
dimensões (20, 0), não será considerado para os propósitos da situação-
problema. No entanto, os  seis pares ordenados do conjunto P,  podem 
ser representados no plano cartesiano onde construímos as funções 
representadas por suas leis de formação. Veja o gráfi co cartesiano da 
função y = 40 – 2x. 

      X        
  

     20
     10           Y
       0 2      5     7        10        15               20
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Da análise que fi zemos até agora, existem algumas conclusões que já são 
possíveis  antecipar. Cada par ordenado (x, y) representa uma forma de 
construção do galinheiro. Veja:
• O par (2, 36) signifi ca que a largura é igual a 2 e o comprimento é 36. 

Note que  2 + 2 + 36 = 40.  Substituindo x = 2 e y = 36 em y = 40 - 2x, 
verifi ca-se que  a expressão é verdadeira. Você pode verifi car que este 
raciocínio é válido para os demais pares de elementos do conjunto P.

• Ainda assim, não temos ainda o modelo matemático que possa, de forma 
explícita e imediata, resolver o desafi o proposto inicialmente. Quais as 
dimensões que Aline deve atribuir a x e a y ― ao par ordenado (x, y) ― 
de modo a garantir a maior área possível, para que o galinheiro seja o 
mais espaçoso possível? 

Como você pode observar, os cinco pontos representados por seus 
respectivos pares ordenados (x, y) ― cada par representa uma forma 
de construir o galinheiro ―, são obtidos pela transformação dos valores 
atribuídos a x, em y, pela expressão y = 40 – 2x. Nós a chamamos de 
função do 1º grau que, grafi camente, no plano cartesiano, é representada 
por uma reta. Isto   é o que está representado  na fi gura. 

Bem, como já afi rmamos, ainda não temos resolvida a questão do modelo 
matemático que explicite qual deve ser o perímetro a ser escolhido por 
Aline ― dentre os cinco disponibilizados ― para que ela decida por aquele 
que garanta a maior área possível ― a área máxima. Para tanto, devemos 
implementar o raciocínio a seguir:

 Continuamos a trabalhar com os 40 metros de tela para o perímetro dos 
três lados do retângulo, e devemos determinar que valores devemos 
atribuir a x e a y para garantir a obtenção da área máxima. Ou seja, 
para alcançar tal objetivo, temos que utilizar a relação entre x e y que é 
dada por y = 40 – 2x.   

 Como você já sabe, a área de uma fi gura plana retangular é dada pelo 
produto das suas duas dimensões ― a base multiplicada pela altura 
ou, o que tem o mesmo signifi cado, o comprimento multiplicado pela 
largura. Ou seja, chamando-se de A  área do retângulo e, x e y, as 
suas dimensões, poderemos escrever que:    (1);  e, como,  

 (2) basta substituir o valor de  y dado por  (2),  na equação 
(1), para então obtermos:

                             
 
Desse modo, para que Aline determine a maior área possível para o 
galinheiro, basta que ela utilize a expressão (ou fórmula):
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Vamos então estabelecer valores para A, variando o valor de x. Veja:
• Para x = 2, A = 40 x 2 - 2 x 22 = 72, teremos o par (2,72)
• Para x = 5, A = 40 x 5 - 2 x 52 = 150, teremos o par (5,150)
• Para x = 10, A = 40 x 10 - 2 x 102 = 200, teremos o par (10,200)
• Para x = 15, A = 40 x 15 - 2 x 152 = 150, teremos o par (15,150)  
• Para x = 18, A = 40 x 18 - 2 x 182 = 72, teremos o par (18,72)

Estes dados nos permitem elaborar a tabela a seguir:  

x  metros (largura) A m² (Área)

2 72
5 150

10 200
15 150
18 72

Observe que a expressão   que vai nos permitir determinar 
para que valor de x teremos a área máxima, é defi nida como quadrática ― 
do 2º grau ―, porque um de seus termos aparece com a variável x elevada 
à segunda potência; no caso, 2x². Podemos representá-la, grafi camente, 
no plano cartesiano como a seguir: 

          A (área)
     

        200

        150  

          72

           2     5      10     15      18      20    x (largura)

Agora, basta ajudarmos Aline na análise da última tabela e do gráfi co dela 
resultante.

Na tabela, podemos ver facilmente que a área máxima é dada por i. A = 
200m. Note que o valor correspondente da largura é x = 10m. Ou seja, 
x = 10m é transformado  pela expressão A = 40x – 2x², em A = 200m.
Para calcular o ii. comprimento do galinheiro, basta Aline substituir o valor 
da largura, x = 10, na expressão que já conhecemos, e que relaciona a 
largura com comprimento, dada por y = 40 – 2x. Assim, 
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Ou seja, para a largura de 10 metros, o comprimento correspondente 
terá que ser de 20 metros. Somente com estas dimensões de largura e 
comprimento o galinheiro de Aline terá  a área máxima de 200 metros 
quadrados.

Praticando o Conhecimento

1. Bruno está trabalhando como estagiário numa empresa de compra e 
venda de imóveis. Ele recebeu a incumbência de fazer uma projeção 

matemática para as dimensões do perímetro e da área de lotes de terrenos 
que tenham formas retangulares, com as seguintes características;

 i. Cada terreno teve a largura medindo 20 metros;

 ii. O comprimento de cada terreno deve ter valores de 10 metros, 20 
metros, 30 metros, 40 metros, 50 metros, 60 metros, 70 metros, 80 
metros, 90 metros e 100 metros.

Diante do exposto, ajude Bruno no seu trabalho respondendo às seguintes 
questões:

a) Bruno tem que apresentar uma tabela para o cálculo do perímetro dos 
lotes determinados por cada um dos pares ordenados (comprimento, 
largura) conforme itens i e ii;

b) Considerando que a medida do comprimento de um lote qualquer é dado 
por b metros, por 20 metros fi xos de largura, Bruno tem que incluir em 
seu trabalho uma fórmula ― ou expressão matemática ―  para calcular 
o perímetro e a área do retângulo de b metros de comprimento. 

2. O astrônomo italiano Galileu Galilei fez uma grande descoberta no 
início do século XVII ― por volta de 1604.  Os historiadores contam 

que, num certo dia, assistindo, talvez, a uma missa na Catedral de Pisa, 
chamou-lhe a atenção um grande lustre de bronze, suspenso e pendurado 
no teto ou abóbada da igreja. Uma lâmpada tinha sido colocada no lustre 
e balançava para cá e para lá, onde a amplitude das oscilações diminuía 
gradualmente. Para medir o tempo das oscilações ele utilizou os batimentos 
do seu pulso, tendo constatado que o período de oscilação da lâmpada não 
dependia da amplitude do arco. Mais tarde, conseguiu provar que o período 
de um pêndulo não depende de sua massa. A história registra também  
que Galileu reuniu um grupo de estudantes da Universidade de Pisa ― 
onde, aos 25 anos, era Professor de Matemática ―, outros Professores,  
religiosos e curiosos interessados, e executou o seguinte experimento: do 
alto da torre de Pisa deixou cair dois objetos de metal, sendo que, um 
deles pesava dez,  ou mais vezes, que o outro. O resultado foi que os dois 
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objetos atingiram o solo no mesmo instante. Com este experimento Galileu 
formulou a Lei de Queda Livre dos corpos terrestres, defi nindo-a da 
seguinte maneira: a distância percorrida por um corpo em queda livre 
é proporcional ao quadrado do tempo de queda. O modelo matemático 
que representa a lei de Galileu é dado pela expressão e , onde 

 (Para maiores aprofundamentos ver Introdução à História da 
Matemática, Howard Eves, UNICAMP, p.352/356)
Se na lei de Galileu o tempo t for de 3 segundos  qual a distância e per-
corrida? 

(Sugestão: ao invés de utilizar a fórmula matemática  e ,
 você poderá efetuar logo a divisão de:

Se você estivesse viajando de avião e, nas alturas de uns 9.000 metros do 
solo você deixasse cair um peso de 5 quilos e outro de 10 quilos. Na sua 
opinião, qual dos dois pesos se chocaria com o solo mais rapidamente?

Na mesma situação anterior, passados dois segundos, os dois pesos terão 
a mesma velocidade? É possível dizer que à medida que o tempo aumenta 
os dois pesos caem mais rapidamente? Se é verdade, de que maneira?

Elabore uma tabela que mostre o espaço percorrido por um objeto qualquer 
em queda livre, onde o tempo variará de 0 segundos até 6 segundos, de 
1 em 1 segundo.

Demonstrando que Aprendi

Em Fortaleza, quando você toma um táxi paga de início uma taxa comumente 
chamada de bandeira ou bandeirada, onde o valor atual é de R$2,60. Desse 
instante em diante, por cada quilometro rodado é cobrado, adicionalmente, 
R$2,20.

i. Seja x o número de quilômetros  rodados e  P o preço da corrida;
ii. Otávio tomou um táxi  e rodou 2 quilômetros. Quanto pagou pela 

corrida?
iii Bruno tomou um taxi e não anotou a quilometragem do veículo. Ao 
fi nal da corrida o taxista cobrou R$7,20. Quantos quilômetros o táxi 
percorreu?

iv. Elabore uma tabela que informe o preço de uma corrida de táxi para um 
percurso de até 10 quilômetros. A quilometragem percorrida deve variar 
de 1 a 10, de 1 em 1 quilômetro.



Caderno da aluna 
e do aluno

Aulas 85 e 86

Matemática

Cara aluna, caro aluno,

Você acha que resolver equações é um assunto da Matemática difícil de 
aprender? Então saiba que a história registra um problema babilônico datado de 
1.800 a.C., que tratava da resolução de um sistema de equações do 1º grau. De 
lá para cá, decorreram 3808 anos...!!! Desse modo,  àquela época,  estudantes e 
Professores da Babilônia dominavam a técnica de resolução de equações. Então, 
você há de concordar que, passados quase 4.000 anos, após tanta evolução científi ca 
e tecnológica, trabalhar com equações, estudá-las, resolvê-las, mesmo com alguma 
difi culdade é uma tarefa perfeitamente possível para nós do século XXI.Devemos e 
temos obrigação de ir além, aprender mais. 
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Aulas 85 e 86 - Equações

Compreendendo as Idéias

Os escribas, entre os judeus de 1600 a.C., eram os doutores da lei que, também,  
copiavam os manuscritos importantes.  O mais antigo livro que se conhece é 
de autoria do escriba Ahmes. Conhecido como Papiro de Ahmes, tinha 5,5 

metros de comprimento por 0,32 metros de largura e, dentre os 85 problemas de que 
tratava, um deles, era assim escrito: Um montão, sua metade, seus dois terços, 
todos juntos são 26. A maneira de se resolver equações foi se aperfeiçoando ao 
longo dos séculos. No entanto,  somente no início do século XVI é que foram dados 
os passos iniciais rumo ao simbolismo algébrico. O Matemático Michael Stifel publicou 
em 1553 uma edição aperfeiçoada  de um livro sobre álgebra de autoria de seu colega 
Christoff Rudolff lançado em 1525. Mais tarde, em 1544, ele foi o autor da Arithmetica 
Integra, onde a 3ª parte do livro é dedicado às equações. No entanto, somente com 
François Viète, nascido em Fontenay ―França ―, em 1540, (Viète morreu com 63 
anos em Paris) é que ocorreu a efetivação do uso de letras, para simbolizar grandezas, 
na resolução das equações.
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Organizando o Pensamento

Nesta aula, por que será que Bruno, Aline e Otávio  não fi zeram nenhuma 
referência ao Papiro de Ahmes? Pode ser que tenham esquecido! Talvez, 
não tenham atentado para o fato de que, naquele documento, está registrada 
a proposição de um problema onde, para  a sua solução, podemos oferecer 
como modelo matemático, uma equação. Você vai descobrir que, para 
muitos problemas de Matemática – alguns relacionados com a nossa 
vida diária −, podemos encontrar uma equação como modelo de solução. 
Com este propósito, é comum ouvir-se a expressão vamos equacionar 
o problema, às vezes emitidas por pessoas que desconhecem o seu 
signifi cado matemático. Mas, a tradução sugerida para o modo comum de 
falar, poderia ser: vamos procurar uma forma de resolver o problema 
ou vamos pensar e encontrar um caminho que resolva este problema. 
Dito isto, comecemos com a análise das afi rmações a seguir:

 Comprei cinco laranjas e três mangas, portanto, comprei 10 frutas;
 Na palavra otorrinolaringologista¹ existem 22 letras, sendo 10 vogais 

e 12 consoantes;
 Juntando as galinhas e os porcos da criação de Aline totalizam 28 

pés. Se os seus porcos são 5, quantas serão as suas galinhas?

¹  Otorrinolaringologista é o médico especialista no tratamento das 
doenças relativas aos ouvidos, nariz e garganta.

As expressões ou afi rmações acima são também chamadas de orações 
ou sentenças. Ficaremos com esta última denominação. Observe que, as 
duas primeiras, são sentenças que se esgotam em si mesmas. Ou seja, nós 
dizemos que são sentenças fechadas porque, sobre elas, nada há o que 
discutir ou acrescentar; podemos apenas opinar sobre a sua veracidade 
ou falsidade. Note que a primeira sentença é falsa e, a segunda, é 
verdadeira.

No terceiro caso, temos duas sentenças que se relacionam e se completam. 
Observe:

 Juntando as galinhas e os porcos de Aline totalizam 28 pés.
 Se os seus porcos são 5, quantas serão as  suas galinhas?

Veja que, sobre estas duas sentenças nada podemos afi rmar sobre a 
veracidade ou falsidade delas. Por que? O que será necessário saber 
para que tenhamos segurança na tomada de uma posição? Se Bruno 
afi rmar que Aline tem 10 galinhas em sua criação, você concordaria com 
ele? Discuta com seus colegas, e tome uma posição. Bem, o que podemos 
concluir? Da análise que realizamos, constatamos que somente é possível 
tomar alguma decisão, se soubermos quantas galinhas Aline tem em sua 
criação de animais. Ou seja,  estas são sentenças que não se esgotam 
em si mesmas: nós as chamamos de sentenças abertas.
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1. Classifi que as sentenças a seguir como abertas ou fechadas. 

a) A idade de João mais três anos é igual a vinte anos;________________
b) O número π é menor que três._________________________________
c) Qualquer número elevado ao expoente zero é igual a um.___________
d) O resultado da raiz quadrada de 64 somado a 8 é igual a 12._________
e) O perímetro de um quadrado é igual 12 unidades. _________________

As Equações do 1º Grau

Agora, já reunimos as condições necessárias  para compararmos o problema 
constante do Papiro de Ahmes, citado no texto, com outro comumente 
encontrado nos livros de Matemática que tratam de equações do 1º grau. 
Veja:

 i. Um montão, sua metade, seus dois terços, todos juntos são 26;
 ii. Um número, mais a sua metade é igual a 30.

Observe que nada podemos afi rmar sobre a  veracidade ou não das duas 
sentenças. Portanto, temos duas sentenças abertas. Para tomar uma 
decisão, e dizer se a nossa sentença é verdadeira ou falsa, precisamos 
obter a informação sobre qual é, nos dois casos,  o valor do número.  Esta 
foi a nossa discussão anterior. Neste momento, nos interessa determinar 
exatamente, um modelo matemático que nos encaminhe para a  resolução  
dos dois problemas em discussão. Analisemos, separadamente, os dois 
casos.

1º caso: O problema proposto no papiro de Ahmes

É necessário, inicialmente, defi nir um símbolo qualquer para o  
número que precisamos determinar. Veja se você gosta deste:  θ, 
que é a oitava letra do alfabeto grego e lida como theta.  Neste caso 
θ vai representar um montão;

A metade de um montão é a metade de θ, ou seja, é  ;

Seus dois terços equivalem a ;

Todos juntos são 26 é uma expressão que conclui a sentença e equivale 

a dizer que: a metade de um montão, , somado com os dois terços de 

um montão, ,  É IGUAL (ou totaliza) a 26, = 26;
Reunindo ou juntando estas três últimas informações, poderemos, de modo  
matemático, escrever:

θ + 
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Bem, este resultado fi nal nos permite dizer o seguinte: Transformamos uma 
sentença aberta, escrita na linguagem do dia-a-dia, para a linguagem 
matemática. A expressão matemática, θ +        é chamada 
de EQUAÇÃO. 

2º caso

Neste caso,  θ vai representar o número;

A metade do número  é a metade de θ, ou seja, é 

Finalizando a sentença matemática, temos a conclusão, é igual a 30. Esta 
frase  vai permitir escrever que: um número, θ,  mais  a sua metade, , É 
IGUAL (ou totaliza) 30;

Reunindo ou juntando estas três últimas informações, poderemos, de  
modo  matemático, escrever:

     θ + 

Como no 1º caso, este resultado fi nal nos permite dizer o seguinte: 
Transformamos uma sentença aberta, escrita na linguagem do dia-a-

dia, para a linguagem matemática. Portanto, a expressão matemática, 

θ +  é chamada de EQUAÇÃO.

Conclusões

I. Nos dois casos, determinamos um modelo matemático adequado para 
a solução do problema proposto. Nós o chamamos de EQUAÇÃO;

II. Observe que, os dois modelos matemáticos ou, as duas equações, 
são representações de sentenças matemáticas abertas, que se 
relacionam e se completam por meio de uma igualdade, expressada 
pelo símbolo (=);

III. O símbolo θ utilizado, tem a fi nalidade de representar um número 
desconhecido. Ou seja, o número que nos permitirá decidir se a sentença 
é falsa ou verdadeira. Por este motivo, as equações matemáticas são 
defi nidas como sentenças matemáticas abertas. 

Estas são as características principais das EQUAÇÕES. Mas, temos ainda 
uma refl exão a fazer. Na manifestação de Aline, no diálogo inicial, ela  disse: 
(...)As formas  hoje utilizadas na álgebra como x, x² e x³ ele anotava como A, 
A quadratum e A cubum. O que Aline deseja esclarecer é que Viète decidiu 
usar o símbolo A, ao invés do símbolo x, que é, atualmente, a\ preferência 
da álgebra moderna. Em conseqüência, a partir de agora, utilizaremos o 
símbolo x em nossas equações. Após todas estas considerações, você 
é capar de dizer o que é uma EQUAÇÃO? Veja se você concorda com a 
defi nição a seguir.

30
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Uma equação é uma sentença matemática aberta que se 
expressa ou se estabelece por meio de uma igualdade, 
onde a letra ― ou letras ― existente  que chamamos 
de incógnita ou termo desconhecido, representa um 
número.

Conseqüências da defi nição  

Uma equação é dita do  1º grau, quando o maior expoente da incógnita 
― ou termo desconhecido ― é 1. Por exemplo:

• 

• 

 Quando o maior expoente da incógnita é 2, nós dizemos que a equação 
é do 2º grau. Por exemplo: 

 O sinal de igualdade (=), separa a equação em duas expressões 
matemáticas. A que fi ca à esquerda da igualdade é chamada de 1º 
membro da equação e, aquela à direita, é o 2º membro.

Propriedades operatórias das equações

Vocês lembram do registro de  Otávio sobre os dois axiomas formulados 
por Euclides? Vamos relembrá-los:
a) Se coisas iguais são somadas a coisas iguais, os resultados não se 
alteram.

Por exemplo: 

15 + 5 = 2 x 10 . Sabemos que 15+ 5 = 20 e 2 x 10 = 20, Portanto,  a 
igualdade é verdadeira. Vamos então somar, por exemplo, 7 unidades 
aos dois membros da igualdade, conferir o resultado, e verifi car se, a 
igualdade não se altera. Veja como fazer:
(15 + 5) + 7 = (2 x 10) + 7. Fazendo as operações para eliminar os 
parênteses, obteremos:

20 + 7 = 20 +  7, resultado que confi rma a manutenção da igualdade, 
eis que, 27 = 27. 

b) Se de coisas iguais se subtraem coisas iguais os restos são iguais.

Podemos aproveitar o mesmo exemplo.
 

15 + 5 = 2 x 10 . Vamos então subtrair, por exemplo, 9 unidades 
dos dois membros da igualdade, conferir o resultado, e verifi car se, 
a igualdade não se altera. Veja como fazer:
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(15 + 5) – 9 = (2 x 10) - 9.  Fazendo as operações para eliminar os 
parênteses, obteremos:

20 - 9 = 20 - 9 , resultado que confi rma a manutenção da igualdade, eis 
que, 11 = 11.

Será que poderíamos estender as afi rmações atribuídas a Euclides, também,  
para as operações de multiplicação e divisão? Siga os procedimentos 
adotados nos dois  exemplos anteriores  e mostre que:

Se multiplicarmos ou dividirmos por um número n os valores 
do primeiro membro de uma igualdade, é necessário, também, 
multiplicar ou dividir, pelo mesmo número n, o segundo 
membro da igualdade a fi m de que ela não se altere.

A resolução de equações do 1º grau

Estamos prontos para, defi nitivamente, desvendar todos os mistérios da 
resolução de equações. Por enquanto aquelas que chamamos de 1º grau. 
Será necessário fazer um planejamento da seqüencia de  procedimentos 
que adotaremos:

i. O valor numérico da  incógnita ― o termo desconhecido ― é o 
objetivo da resolução de uma equação. Assim, procura-se descobrir 
o valor de x.  Por este motivo, a utilização dos procedimentos 
de resolução devem ter o objetivo de ISOLAR A INCÓGNITA NO 
PRIMEIRO MEMBRO DA EQUAÇÃO ;

ii. Fazer uso, de forma correta, de todas as propriedades operatórias 
necessárias ao desenvolvimento da resolução da equação;

iii. Ao fi nal, quando o valor de x for determinado, é preciso avaliar a sua 
adequação e correção.

Exemplos - Resolver as equações

a) 2x + 5 = 11;

Resolução: Seguiremos os procedimentos planejados com o objetivo de 
isolar a incógnita x, no 1º membro da equação.

(2x +  5) – 5 = 11 – 5 : subtraímos – 5 dos dois membros da equação;

2x + 5 – 5 = 11 – 5: eliminamos os parênteses;

2x + 0 = 6 ou 2x = 6: efetuamos as operações indicadas, 5 – 5 = 0 e 11 – 5 = 6;
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 , dividimos o 1º e o 2º membro da equação por 2. Em seguida, efetuaremos 

as operações de divisão indicadas,   = x  e,  = 3. Então, poderemos escrever 
que x = 3. 

Bem, seguimos os procedimentos i e ii. Devemos agora cumprir o 
procedimento iii. Isto é importante porque, somente assim, é possível 
avaliar se o valor de x = 3 que foi determinado, é realmente verdadeiro. 
Basta substituirmos este valor na equação 2x + 5 = 11 e verifi car se a 
igualdade não se altera. Ou seja: efetuando as operações 
indicadas no 1º membro encontraremos que   11 = 11. Este fato confi rma 
que a resolução da equação foi desenvolvida de modo correto.

b) . 

Resolução: Como no exemplo anterior, seguiremos os procedimentos 
planejados com o objetivo de isolar a incógnita x, no 1º membro da 
equação.

 Quando tivermos uma equação que envolve números fracionários, 
é necessário, em primeiro lugar, eliminar os denominadores. Isto é 
possível reduzindo-se o primeiro e o segundo membro da equação, ao 
mesmo denominador. Basta calcular o Menor Denominador Comum,  
ou o MMC entre os números fracionários. Neste caso, os números 

fracionários são ; o M.M.C. (2, 3) = 6. Veja como é simples. 

Novamente as propriedades operatórias. Observe que precisamos • 
determinar o valor numérico de x e, para isto, faremos tantas 
operações utilizando as propriedades operatórias, quantas forem 
necessárias, até ISOLAR x, no 1º membro da equação. Então, 

continuemos: 

• , que equivale a ,   =   ou, então,  

 Note que os denominadores foram eliminados 
em conseqüência das propriedades operatórias antes estudadas: 
multiplique cada parcela dos dois membros da equação por 6 e você 
confi rmará o resultado.

Temos então uma equação equivalente à anterior mas sem parcelas  
fracionárias. Basta utilizarmos as propriedades operatórias. Veja:

(18x - 4) - 12x = (3 + 12x) - 12x Para eliminarmos • 12x do 2º 
membro;

A equação equivalente agora é  • 18x - 12x - 4 = 3 + 12x – 12x que, 
efetuando as operações, 18x - 12x = 6x e 12x – 12x = 0,    se reduzirá 
a uma outra equação equivalente, dada por: 6x – 4 = 3
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Novamente as propriedades operatórias. Observe que precisamos • 
determinar o valor numérico de x e, para isto, faremos tantas 
operações utilizando as propriedades operatórias, quantas forem 
necessárias, até ISOLAR x, no 1º membro da equação. Então, 
continuemos: (6x – 4) + 4  = 3 + 4; efetuando as operações:

obteremos     6x = 7; utilizando novamente as propriedades,

teremos que:   conseguimos, fi nalmente

isolar x no primeiro membro da equação. Podemos então dizer que a 
solução encontrada é:

  

 Agora, somente nos resta verifi car se  para   a igualdade não se 

altera. Se tal acontecer, poderemos declarar nossa resposta correta.

Substituindo o valor de x na equação original, obteremos:

 efetuando as operações nos dois membros:
. Basta fazer as operações para 

eliminar os denominadores dos dois membros da igualdade: Veja:
 = . Eliminado os denominadores e efetuando as operações 

indicadas, encontraremos que 17 = 17. Finamente, podemos afi rmar que 
a resposta   está correta.

A resolução de equações do 2º Grau

1ª  Situação

Observe o diálogo mantido entre Aline e Otávio:

Aline:  Otávio, você é capaz de me dizer qual é a medida em centímetros do lado 
de um quadrado que mede 25 centímetros quadrados de área?
Otávio:  Aline, eu me preparei para uma pergunta mais difícil! Mas,esta, para 
mim, sequer, se constitui em um problema! A resposta é imediata; está na ponta 
da língua: o lado desse quadrado mede 5 centímetros, porque 5 cm elevado ao 
quadrado é igual a 25 centímetros quadrados. Gostou?
Aline: Gostei, digamos, em parte! A sua argumentação está correta em parte. Veja 
que (-5 cm)² = 25 cm²  o que, de acordo com o seu raciocínio, implica em dizer  
-5 centímetros também é a medida do lado do quadrado que tem área medindo 
25 centímetros quadrados. Isto é possível? Como construir um quadrado que tem 
seus lados medindo -5 centimetros? 
Se você acompanhou e analisou o diálogo, é fácil concluir que, embora Otávio 
não tenha emitido uma resposta errada, o raciocínio completo e correto é dado 
por Aline. Na verdade, se chamarmos de x, o lado do quadrado que tem 25 cm² 
de área, para que se  determine o valor de x,  precisamos resolver a equação do 
2º grau, dada por x² = 25. Note que dois valores  satisfazem à igualdade ou, como 
costumamos dizer, são soluções da equação: x= + 5 e x = - 5. 
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2ª Situação 

A fi gura a seguir representa um terreno na forma de um quadrado onde 
foram retiradas duas faixas: uma de 4 metros e outra de 3 metros. Nestas 
condições, a área inicial do terreno fi cou reduzida à metade. Qual era então 
a área inicial do terreno?

• A medida do lado do terreno quadrado é x m (metros); 

• Então, a medida da área do terreno será  

• As medidas dos lados da área reduzida serão x – 3  e  x – 4; 

• Sabemos que a área reduzida equivale – tem o mesmo valor − à metade da 
área do terreno. Daí, de acordo com a fi gura, poderemos escrever que (x - 3) 

(x - 4)   ;

• Efetuando as expressões entre parênteses: ;

• Eliminando o denominador obteremos:     ou
 e, 

• fi nalmente, . 

Esta  equação fi nal é chamada de chamada de equação do 2º grau. Em seguida 
aprenderemos como resolvê-la.

Resolução das equações de 2º grau

1º caso: equações do tipo ax² + b = 0, onde a ;

Exemplo: Resolver a equação 3x² + 7 = 82

 Utilizaremos as propriedades operatórias já estudadas.

             ax² + b = 0, onde a = 3 e b = -75;

 

X

X

4

3

3

X - 4

X - 3

4

Área Reduzida
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 3x² - 75 + 75 = 0 + 75; somamos +75 aos dois membros da equação. 
Efetuando as operações obteremos que: 3x² = 75;

  ; dividimos os membros da equação por 3. Efetuando as 
operações a equação equivalente é x² = 25;

 Precisamos saber o valor de x que está elevado à 2ª potência. 
Basta então utilizar a operação inversa da potenciação, que é a 
radiciação. 

  √x² = √25, ou seja x = +√25 e x = -√25. Extraindo as duas raízes 
quadradas de 25 obteremos: x = +5 e x = - 5.

Finalmente, dizemos que as raízes da equação do 2² grau 3x² + 7 = 82 são 
5 e -5. Dizemos que o seu conjunto solução é S = {-5, +5}.

2º caso: equações do tipo ax² + bx = 0, onde a ;
Exemplo: Resolver a equação x² - 5x = 0

 x² - 5x = x(x - 5) = 0. Veja que x(x - 5) é a forma fatorada de x² - 5x;
  Para que x(x – 5) = 0 é necessário que um dos fatores desse 

produto seja igual a zero. Isto signifi ca que ou x = 0 ou x – 5 = 0;
 De acordo com o raciocínio anterior, que uma das soluções 

da equação é x = 0. Para encontrarmos a outra solução, bas 
resolvermos a equação x – 5 = 0;

 Então, se x – 5 = 0, aplicando as propriedades operatórias: 
x – 5 + 5 = 0 + 5, daí, obtemos que x = 5 que se constitui na 2ª solução;

Finalmente, dizemos que as raízes da equação do 2² grau x² - 5x = 0 são 
0 e +5. Dizemos que o seu conjunto solução é S = {0, +5}.

3º caso equações do tipo ax² + bx + c = 0, onde a ;
Exemplo: Resolver a equação x² - 6x + 9 = 0
Utilizaremos a fórmula de Bhaskara para resolver as equações deste 3º 

caso que é dada por . Em nosso exemplo, temos que a = 

+1, b = -6 e c = 9.
 Substituindo os valores de a, b e c na fórmula de Bhaskara, 

obteremos:

 Efetuando as operações indicadas teremos:    

ou então  = 3. Desse modo a equação x² - 6x + = 0,, tem única solução 
dada por x = 3. Dizemos que o seu conjunto solução é  S = { 3 }.
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Praticando o Conhecimento

1. Resolva as equações de 1º e 2º graus a seguir.

1. 

2. 

3. − 50 = 0;

4. ;

5.  = 9;

6. ;

Demonstrando que Aprendi

1. Resolva a equação do 1º grau dada por 50 – x = 150 – 3x. Você constatará 
que o conjunto solução dessa equação é um número natural. Introduza 

uma modifi cação em qualquer, ou nos dois termos da equação, a fi m de que o seu 
conjunto solução seja um número racional – uma fração.

2. Utilize a fórmula de Bháskara e verifi que quais valores você pode 
atribuir a m a fi m de que seja possível que a equação x² - 2x + m = 

0 tenha solução.



Caderno da aluna 
e do aluno

Aulas 87 e 88

Matemática

Cara aluna, caro aluno,

O objetivo desta aula é analisar e calcular medidas de comprimento de lados, diagonais, 
alturas e perímetros de triângulos, paralelogramos e trapézios, bem como de suas 
áreas, com apoio da Relação de Pitágoras (estabelecida entre as medidas dos lados 
de triângulos retângulos).

Apresentamos, inicialmente, um texto sobre loteamento territorial urbano, motivador 
da abordagem matemática que vem em seguida.

Almejamos sucesso pleno na aprendizagem!
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Aulas 87 e 88 - Relação de Pitágoras

Compreendendo as Idéias

Desmembramento, parcelamento e loteamento territorial urbano

Os dicionaristas conceituam LOTE como segue:
lote, s.m., 1 cada uma das porções de um todo. 2 Quinhão, parcela. 3 Cada 
uma das partes medidas e separadas, numa mesma área de terra, pelo 

processo de loteamento, que constituem uma unidade imobiliária urbana, gleba. 
4 Porção de objetos de natureza igual ou diferente, ou um só objeto. 5 Grupo de 
mercadorias fabricadas em idênticas condições, com fi nalidade de controle. 6 Grupo 
de tarefas ou quantidade de dados a serem processadas como uma só unidade. 7 
Grupo de animais; certo numero de cabeças de gado.
 Algumas obras escritas e outros documentos ampliam os conceitos acima 
expressos, mantendo sempre a idéia da unidade menor de um parcelamento ou de 
um desmembramento relativos a um certo todo.
 Aqui, faremos uso do numero três da conceituação acima, que faz referência ao 
parcelamento das áreas territoriais urbanas. 
A seguir está apresentado um croqui (esboço de desenho), exemplifi cando o 
parcelamento urbano de uma cidade. Estão indicados as quadras e o arruamento. 
Os lotes, como adotado na maioria das legislações urbanas, são as subdivisões das 
áreas territorial das quadras.
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Organizando o Pensamento

(Diálogo entre os Personagens Aline, Bruno e Otávio)
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Praticando o Conhecimento

A. Relação de Pitágoras em um Triângulo Retângulo, no qual 
a é a medida da hipotenusa, b e c são as medida dos catetos , sempre 
considerando uma única unidade  de  medida : a²=b² +c².
B. Um paralelogramo é um polígono plano de quatro lados opostos paralelos. 
Se todos  os ângulos internos medem 90º, então teremos um retângulo. Se 
todos as medidas dos lados são iguais , então teremos os quadrados e 
os losangos; neste caso, as diagonais são sempre perpendiculares e têm 
interseção no centro do polígono (as diagonais fi cam divididas ao meio).
C. Os trapézios são polígonos planos de quatro lados, em que dois lados 
opostos são paralelos e os outros dois não o são. Casos particulares 
interessantes são os trapézios retangulares (possuem dois ângulos 
consecutivos medindo 90°) e os trapézios isósceles  (os dois lados não 
paralelos possuem a mesma medida).
D. O perímetro de um polígono é a medida resultante da soma das medidas 
dos lados do polígono.
E. As áreas de alguns polígonos podem ser calculadas utilizando unidade 
padronizada de medida e operações numéricas básicas, como segue:

área de um triângulo : At  = b x h
2  em que b e h  são as medidas de uma 

base (b,lado fi xado ) e da altura (h, relativa a base considerada);

área de um retângulo: Ar  = x . y, em que x  e y são as medidas de dois lados 
consecutivos;

área de um quadrado: Aq = l2, em que l é a medida de um lado ;

área de um losango: AL = D x d
2 , em que D e d são as medidas das 

diagonais;

área de um trapézio: Az =  B x b
2 , h, em que B e b são as medidas das 

bases (lados paralelos) e h (considerada altura ) é a medida da distância 
entre as retas paralelas sobre as quais estão localizadas as bases.

1. Na quadra 001 os lados do terreno, que fi ca na confl uência da 
Avenida Girassol com Rua Boa Esperança, medem 100m e 80m, 

respectivamente. Qual é a extensão (medida) do muro que contorna a 
Quadra e qual é a área do terreno?

Considerar que a Quadra possui a forma de um triângulo retângulo.

a)  220m e 2400m² ;  c)  220m e 3600m² ;
b)  240m e 3600m² ;  d) 240m e 2400m².
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2. na quadra 002 os lados maiores do terreno medem 100m, cada, 
seu menor lado mede 20m.Qual é extensão ( medida) do muro que 

contorna a Quadra e qual é a área do terreno?
Considerar que a Quadra possui a forma de um trapézio retangular.

a) 220m;  c) 260m ;
b) 240m;  d) 280m.

3. Na quadra 003, que possui a forma de um paralelogramo, a diagonal 
menor mede 60m e é perpendicular aos dois lados menores, que 

medem 80m, cada. Calcular a extensão(medida) do muro que contorna a 
Quadra e a área do terreno.

a) 360m e 4800m²;  c) 360m e 3600m²;
b) 320m e 4800m²;  d) 320m e 3600m².

Demonstrando que Aprendi

1. A quadra localizada na confl uência das Ruas João Paulo II e São 
Domingos tem a forma retangular medindo 60m por 90m. Se a 

quadra é subdividida em 12 lotes retangulares com mesma medidas, qual 
é a extensão(medida) do muro que contorna cada um deles e qual é a 
medida do terreno de cada lote?

a) 60m e 420m²;                                c) 60m e 450m²;
b) 90m e 450m²;                                d) 90m e 420m².

2. A quadra localizada Avenida Girassol e que aparece loteada no 
croqui tem a forma de um losango com lados medindo 100m, cada, 

e a diagonal menor mede 80m. Se a quadra é subdividida em 8 lotes 
semelhantes (mesmas medidas dos lados e das áreas), conforme mostra 
o croqui, calcular a extensão( medida) do muro que contorna cada lote e a 
área do terreno da cada um deles.

a) 150m e 200 m2;  c) 200m e 200 m2

b) 200m e 400m2;   d) 150m e 400m2.



Caderno da aluna 
e do aluno

Aulas 89 e 90

Matemática

Cara aluna, caro aluno, 

Aqui estamos apresentando dois textos envolvendo as ocorrências e os usos das formas 
circulares no quotidiano do ser humano. Formalizaremos conceitos, nomenclatura e 
identifi caremos aspectos geométricos teóricos que são próprios destas formas. Uma 
das grandes descobertas da Matemática,  ao longo do tempo, o número irracional π
, ocorreu quando o homem começou a estudar as formas circulares, aprofundando o 
conhecimento sobre suas propriedades.

No texto 1 citaremos situações do quotiiano onde aparecem as formas circulares. No 
texto 2 apresentaremos defi nções e conceitos teóricos sobre círculos,circunferência 
e ângulos.
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Aulas 89 e 90 - Circunferência , círculo e ângulos.

Compreendendo as Idéias

Texto 1

As formas circulares e o quotidiano das pessoas

As formas arredondadas, em geral, e as formas circulares em particular, 
aparecem freqüentemente na natureza, nos objetos criados e construídos 
pelo homem, na tecnologia, nas obras de arte, etc...Destacamos  alguns 

exemplos de ocorrências destas formas:

∗  a imagem da lua no instante  em que ela se apresenta visível e na fase da  ‘lua 
cheia”
∗  as bordas e o contorno de um tronco de cone freqüentemente usado como 
orientação do tráfego no trânsito das grandes cidades
∗ o bordo e a base de um copo
∗ as moedas usadas como padrões monetários divisores de dinheiro
∗ o formato e a borda de uma pizza tradicional
∗ o contorno da base das latinhas de refrigerantes
∗ a aliança, anel indicativo de união conjugal
∗ o contorno das rodas dos veículos
∗ os CD’s e os DVD’s
∗ a marcação central do gramado de um campo de futebol
∗ as bolas usadas em diversas modalidades de esporte
∗ a cesta usada no basquetibol
∗ paralelas e meridianos do globo terrestre

Muitos outros exemplos você pode identifi car e listar !

Texto 2

A circunferência é a mais perfeita da todas as curvas.

Sejam   0  um ponto do plano e r  é um número real positivo. O círculo de centro 0 e 
raio r é o conjunto dos pontos do plano que estão a uma  distância menor do que ou 
igual r do ponto 0. Os pontos que estão a uma distância igual a r do ponto 0 constituem 
o que chamamos de circunferência com centro no ponto 0 e raio r. A circunferência 
é então a linha que limita o círculo. As vezes  também se usa  a palavra círculo para 
designar esta linha;  é um abuso de linguagem  cometido por muitos. Se X é um ponto 
da circunferência, o segmento 0X também é chamado de raio da circunferência ou 
do círculo. Em aulas anteriores observamos que se C é o comprimento de uma 
circunferência de raio r, a razão r

C
2  não depende da circunferência considerada. Esta 

razão, é um número irracional, e é representada pela letra grega π . Temos então 



109Matemática

Organizando o Pensamento

A última afi rmativa feita no texto, é o teorema do ângulo inscrito. Vamos 
demonstrá-la e fazer alguns   exercícios  como aplicação.

1. Demonstre: A medida de um ângulo inscrito em uma circunferência  
é igual à metade da medida do ângulo central que subentende o arco 

determinado pelo ângulo inscrito. Sugestão: Considere primeiro o caso em 
que um dos lados do ângulo passa pelo centro da circunferência. Neste 
caso, se VA é um diâmetro , o triangulo VOB é isósceles e o ângulo BOA é 
um ângulo externo deste triângulo. Em seguida considere o caso em que o 
centro 0 da circunferência é interior ao ângulo e por último quando o centro 
0 está no exterior do ângulo.

→

π=r
C
2 . Disto segue que C = 2π r. É  uma fórmula para calcular  o comprimento de uma 
circunferência. Sabemos, que a área, S, limitada por uma circunferência de  raio r é 
dado por  S = π r 2 ; ou equivalentemente que  a medida da área de um  círculo de raio 
r é π r 2 . Se A e B são dois pontos distintos sobre uma circunferência, o segmento AB 
é chamado de corda. Uma corda que passa pelo centro da circunferência é chamada 
de um diâmetro.                                                                                                                          
Um ângulo cujo vértice é o centro 0 de uma circunferência é chamado de ângulo 
central  Um tal ângulo determina um arco AB na circunferência o qual é chamado de 
arco correspondente  ao ângulo central  AÔB. Também se diz que o ângulo central 
AOB subentende o arco AB. Se o vértice V de um ângulo está sobre a circunferência 
e seus lados interceptam a circunferência nos pontos A e B, o ângulo AVB é chamado 
de ângulo inscrito. Assim, um ângulo inscrito determina um arco AB na circunferência. 
Temos o seguinte teorema: A medida do ângulo inscrito AVB é a metade da medida do 
ângulo central que subentende o  arco AB.

AÔB = ângulo central AVB  =  ângulo inscrito:  m = n/2
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2. Se um dos lados de um  triângulo inscrito em uma circunferência é o 
diâmetro da circunferência então o triângulo é retângulo.

 

3. Mostre que em uma circunferência cordas que se cruzam determinam 
triângulos semelhantes.

Praticando o Conhecimento

Outras conseqüências do teorema do ângulo inscrito.

1. Demonstre que: Quadriláteros inscritos em uma circunferência têm 
ângulos opostos suplementares.

2. Se duas cordas AB e CD se interceptam no ponto P, mostre que o 
produto das medidas dos segmentos de uma corda é igual ao produto 

das medidas dos segmentos da outra corda. Sugestão: Os triângulos BPC 
e APD são semelhantes.

Demonstrando que Aprendi

1. Se P é um ponto  exterior a uma circunferência  então os segmentos 
tangentes à circunferência passando por P têm a mesma medida.
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2. Se a circunferência da questão anterior tem raio igual a 1cm e a 
distancia do ponto P ao seu centro 0 é 3cm, determine a área do 

quadrilátero PA0B. 

3. Um segmento circular é a região do círculo limitada pela corda AB 
e pelo arco (menor) AB. Determine a área do segmento circular de 

uma circunferência  de raio igual a 1cm, cujo ângulo central correspondente 
ao arco AB mede 60º. 
Sugestão: A área  do segmento  circular é igual a área do setor circular 
OABC menos a área do triângulo  OAB.
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Perigo !   Ácidos
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Aula 25 - Perigo!   Ácidos

Características e aplicações no cotidiano

Os ácidos têm sabor azedo. O limão, o vinagre, o tamarindo contêm ácido 
cítrico; é por isso que eles são azedos. 

Ácidos reagem com bases, formando sais e água. Essa reação se cha-
ma reação de neutralização ou salifi cação. Em solução aquosa, conduzem ele-
tricidade, isso ocorre porque se ionizam, produzindo o cátion H+

(aq.). 

O poder econômico de um país pode ser avaliado pela quantidade  consu-
mida  de ácido sulfúrico (H2SO4), usado em processos industriais como indústria 
petroquímica,  fabricação de papel, de corantes, baterias de automóveis, em 
metalurgia etc.   

O ácido clorídrico, HCl, quando impuro, é comercializado com o nome de 
ácido muriático. Ele é utilizado principalmente na limpeza de pisos e superfícies 
metálicas. Também é um componente do suco gástrico, proporcionando o pH 
adequado para a ação das enzimas digestivas.

O HF, ácido fl uorídrico, é usado para fazer gravações em vidros e cristais. 
Na fabricação de explosivos, como o trinitrotolueno (TNT) e a nitroglicerina (di-
namite), utiliza-se o ácido nítrico (HNO3), muito útil também para a indústria de 
fertilizantes agrícolas. 

Já o ácido cianídrico (HCN) é muito usado em indústrias de plásticos, 
acrílicos e corantes, entre outras. Mas ele tem também um destino sinistro: nos 
Estados Unidos, é usado nas “câmaras de gás” para executar pessoas conde-
nadas à morte. 

Leia, refl ita,e responda

1.Lendo o texto, você pode ter uma idéia de que os ácidos não estão 
trancados em laboratórios, mas fazem parte do nosso cotidiano. 

Sublinhe no texto os nomes dos ácidos citados.

2.Relacione o nome do ácido a sua fórmula

A - Ácido clorídrico (   ) HNO3

B - Ácido fl uorídrico (   ) HCl
C - Ácido nítrico  (   ) H2SO4

D - Ácido sulfúrico (   ) HF

Um químico entra na farmácia e per-
gunta ao atendente:
 - “Você tem ácido acetilsalicílico?” 
- “O senhor quer aspirina?”
 - Isso!  Eu sempre esqueço o nome! 
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3.De acordo com o texto, verifi que se as afi rmativas são verdadeiras (V) 
ou falsas (F).  Justifi que as falsas.

(   ) Os  ácidos  sempre conduzem eletricidade.
___________________________________________________________

(   ) Os ácidos se ionizam em água liberando o cátion H+( aq.).
___________________________________________________________

(   ) Os ácidos neutralizam apenas bases fracas.
___________________________________________________________

(   ) Todos os ácidos têm sabor azedo, daí o nome, ácido.
___________________________________________________________

(   ) Todos os ácidos são venenosos.
___________________________________________________________

4. Complete as lacunas para tornar as frases verdadeiras:

a) O ___________________ é uma forma impura do ácido clorídrico.
b) O consumo do___________________ pode servir como referência para 

avaliar o poder econômico de um país.
c) Na fabricação de explosivos como TNT, utiliza-se o________________
d)  O _____________________corrói o vidro.
e)  O _____________________ participa na produção de produtos sintéticos 

como o plástico.

5.  Indique  os nomes dos ácidos para:

a)  Ácido presente em solução para baterias:________________________
b)  Ácido presente no suco gástrico: ______________________________
c)  Ácido presente em frutas azedas:______________________________
d ) Ácido presente em produtos de limpeza pesada:__________________

6.  “A diferença entre o remédio e o veneno está na dosagem”. Retire do 
texto um exemplo para ilustrar essa afi rmativa. Justifi que. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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7. (UFMA) HCl quando dissolvido em água origina íons hidrônio e 
cloreto. Esse processo recebe o nome de :

a) dissociação
b) neutralização
c) eletroforese
d) eletrólise
e) ionização

8. (PUC – MG)  A tabela apresenta algumas características e aplicações 
de ácidos

Nome do ácido Aplicações e características.

Ac. muriático Limpeza doméstica e de peças metálicas (decapagem).

Ac. fosfórico Usado com acidulantes em refrigerantes e balas. 

Ac. sulfúrico Desidratante, solução de bateria.

Ac. nítrico Indústria de explosivos e corantes.

As fórmulas dos ácidos da tabela são, respectivamente:

HCl, Ha) 3PO4, H2SO4, HNO3  
HClO, Hb) 3PO4, H2SO4, HNO2
HCl, Hc) 3PO3, H2SO4, HNO3
HClOd) 2, H4P2O7, H2SO3, HNO2
HClO, He) 3PO4, H2SO3, HNO2

9. (Faap – SP) O vinagre tem sabor azedo porque nele encontramos 
predominantemente:

Ácido sulfúricoa) 
Ácido nítricob) 
Ácido sulfônicoc) 
Ácido acéticod) 
Ácido carbônicoe) 

10. ( U.S.Judas Tadeu –SP) O ácido cianídrico é o ácido de ação 
venenosa mais rápida que se conhece; uma concentração de 0,3 

mg por litro é imediatamente mortal. É o gás usado nos estados americanos 
do norte, que adotam a pena de morte por câmara de gás. A primeira vítima 
foi seu descobridor Carl Wilhelm, que morreu ao deixar cair o vidro contendo 
solução de ácido cianídrico, cuja fórmula molecular é:

a) HCOOH     b) HCNS     c) HCN     d) HCNO       e) H4Fe(CN)6

Na sala de aula o professor pergunta para a Mariazinha:
- O que signifi ca a formula H2SO4 ?

E a Mariazinha... eu sei.. eu sei... tá aqui professor na ponta 
língua... e o Joãozinho mais rápido dá um tapa da cabeça da 
Mariazinha dizendo:
- Cospe, cospe que é acido sulfúrico.
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11. (Cesgranrio- RJ) Com base na tabela de grau de ionização 
apresentada a seguir:

Ácido Grau de ionização
HF 8%
HCl 92%
HCN 0,008%
H2SO4 61%
H3PO4 27%

Podemos concluir que os ácidos mais forte e mais fraco são 
respectivamente:

Ha) 2SO4 e HF 
HCN e HFb) 
HCl e HCNc) 
HCN e HCl    d) 
He) 3PO4 e H2SO4

 
Nota do autor: Quando os ácidos são dissolvidos em água eles liberam 
íons H+ em solução. A força de um ácido é proporcional à concentração 
desses íons que é relativa o seu grau de ionização.
Equação de ionização do ácido clorídrico: HCl + H2O → H+

(aq)  + Cl-(aq)       
De acordo com a tabela seu grau de ionização é 92%. Isso signifi ca que em 
cada 100 moléculas de HCl colocadas em água, 92 moléculas vão formar 
H+  e o restante fi ca em forma molecular.
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Aula 26 - Bases

Características e aplicações no cotidiano.

As bases estão bastante presentes no nosso dia-a-dia, já que são encontra-
das em detergentes, xampus, medicamentos antiácidos etc. Algumas das mais 
conhecidas são o hidróxido de sódio (soda cáustica), extremamente tóxico e 

cáustico, usado na fabricação de sabões; o  hidróxido de magnésio (leite de magné-
sia), muito utilizado como antiácido estomacal; o hidróxido de cálcio (cal hidratada), 
empregado como argamassa* na construção de casas; o hidróxido de amônio, utiliza-
do como branqueador de roupas.
 Sabor adstringente (sabor de banana verde, travento) e o poder cáustico 
(capacidade de queimar) constituem as principais propriedades funcionais das 
bases. 
 Afora tais características, estes compostos possuem uma propriedade química 
marcante, que os distingue dos demais grupos de substâncias. Tente descobri-la 
examinando o que ocorre com as bases quando dissolvidas em água.

algumas bases em presença de água

                          
Registre a regularidade que se observa quando as bases se dividem, na 
presença de água, em dois componentes: _________________________

___________________________________________________________

        Observou que quando entram em contato com água, elas se separam em dois 
íons e que um deles é sempre ____.

É hora de conceituarmos:

Base é o composto que, dissolvido em água, sempre libera íons 
______________  (____) como único ânion*

LiOH    (água)     Li+   +  OH-     

hidróxido de lítio               íon lítio           íon hidroxila                 

NaOH  (água)   Na+ +  OH-

hidróxido de sódio           íon sódio         íon hidroxila                   

KOH    (água)   K+  +  OH-

hidróxido de potássio      íon potássio      íon hidroxila

argamassa: massa 
utilizada para assentar 
tijolos.

ânion: íon negativo;
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Leia, refl ita e responda:

1. As bases existem apenas nos laboratórios de química? Explique.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. Reproduza a dissolução em água dos hidróxidos (bases) a seguir.

Al(OH)3   →  Al3+  +  3OH-

 
     a) hidróxido de cálcio: Ca(OH)2  →
     b) hidróxido de cromo: Cr(OH)3  →
     c) hidróxido de rubídio: RbOH    → 

3. (FAC-MG-modifi cada) Na indústria de sabão duro*, usa-se gordura 
que é hidrolisada por uma base forte. Assinale nas alternativas abaixo 

a base usada na fabricação de sabão duro.

a) H2CO3
b) KMnO4
c) MnO2
d) NaOH
e) CaO

4. Embaralhado: Desembaralhe as letras e descubra a palavra que 
completa adequadamente a afi rmativa:

“O radical _______________ é a identidade química das bases, pois é o
                           daihrlxio
responsável por suas propriedades funcionais, estando presente em todas 
as bases.” 

5. O couro cabeludo possui milhares de glândulas sebáceas produtoras 
de gordura, e esta, ao se acumular, junto com células descamadas, 

forma a seborréia. No processo de fabricação dos xampus é utilizada uma 
base, que deixa o pH deste produto alcalino, ideal para a limpeza dos 
cabelos e do couro cabeludo. A escolha do xampu deve se dá de acordo 
com seu tipo de cabelo (secos, normais ou oleosos), sendo aconselhável 
utilizar duas ou mais marcas diferentes alternadamente, pois os cabelos 
acabam se acostumando aos produtos, que perdem sua efi cácia estética.

Esta capacidade de limpar dos xampus se deve:
a) ao poder ácido das bases, que promove a limpeza dos cabelos.
b) à capacidade das bases de reagir com as gorduras, transformando-as 

em substâncias solúveis em água.
c) ao poder corrosivo das bases, que impede as glândulas sebáceas de  

produzirem gordura.
d) nenhuma das respostas está correta.                               
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6. Associe as colunas:

a) soda cáustica            (  ) hidróxido de magnésio – Mg(OH)2 
b) leite de magnésia      (  ) hidróxido de sódio - NaOH
c) cal hidratada              (  ) hidróxido de amônio – NH4OH  
d) amoníaco                  (  ) hidróxido de cálcio – Ca(OH)2

7.

a) Escreva, usando suas próprias palavras, resumidamente, as principais 
idéias da notícia acima.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

b) Descubra e assinale as medidas para evitar e medicar acidentes com 
produtos químicos:

1.(    ) guardar os produtos químicos, como tintas, medicamentos, solven-
tes, inseticidas e material de limpeza, em lugares apropriados, fora do 
alcance de crianças.

2.(    ) no caso de intoxicação, não se deve procurar assistência médica, e 
sim usar remédios caseiros.

Criança é principal vítima de intoxicação
Especialistas desaconselham a adoção de práticas de socorro populares

     
    Todo mundo sabe que cozinha não é lugar de criança e que remédios e material 
de limpeza devem fi car bem trancados dentro do armário. Ainda assim, um 
segundo de distração é sufi ciente para a criança beber um pouco do detergente 
que estava sobre a pia ou a água sanitária usada na limpeza do chão.
    Ao contrário do que muita gente imagina, provocar vômito nem sempre ajuda 
e dependendo do produto, pode até ser perigoso.
    Outra prática popular que nem sempre ajuda a combater a intoxicação é 
beber leite. Tido como uma espécie de antídoto universal, o leite é inócuo em 
casos de ingestão de ácidos. “Ao contrário do que se imagina, o leite é muito 
pouco útil”, explica o toxicologista Roberto Pereira.
 (Adaptado de notícia publicada no Jornal do Brasil, 09 de setembro de 2001.)
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3.(    ) em qualquer situação, a indução ao vômito é aconselhável.
4.(     ) é importante sempre lavar as mãos depois de usar qualquer produto 

químico.

8. (U. São Judas-SP) Sabor adstringente é o que percebemos quando 
comemos uma banana verde (não-madura). Que substância abaixo 

teria o sabor adstringente?
a) CH3COOH      
b) NaCl       
c) Al(OH)3       
d) C12H22O11        
e) H3PO4
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Aula 27 - Neutralização

Em uma praça movimentada de Fortaleza, um homem 
bebia uma mistura de ácido clorídrico (ácido muito forte) com 

soda cáustica, em troca de alguns trocados oferecidos pela população. 
Ele tomava a mistura e surpreendentemente não 

sofria nenhum dano ao seu organismo. Como explicar isto?
                                            

Você já sabe que os ácidos apresentam hidrogênio ionizável (H+), 
sabor azedo e são corrosivos. Aprendemos também que as bases 
possuem hidroxila (OH–) em suas fórmulas, sabor adstringente* e 

são cáusticas*.
Agora, o que acontece se juntarmos um ácido com uma base ? Vejamos 
as reações a seguir.
                                                      

Ao reagirmos um ácido com uma base, obtemos água e uma nova 
substância com constituição química diferente tanto do ácido como da 
base (apresenta outros íons diferentes do H+ e do OH–). Além disso, suas 
propriedades também são diferentes: não é corrosivo, azedo, adstringente 
nem cáustico. Esse novo composto se chama sal.
Através de uma reação entre um ácido e uma base, as propriedades do ácido 
são neutralizadas pela base e as propriedades da base são neutralizadas 
pelo ácido, daí o nome neutralização para este tipo de reação química.

neutralização
                                                  

  _______  +  base  →  _____  +  água

                                                                 novo
               base   ácido    composto         água
                        NaOH   +   HClz →           + H2O

                      KOH     +   HBr →           + H2O

                      RbOH   +   HF →  + H2O 

NaCl

KBr

RbF
Percebe que este  produto  
tem constituição química 
diferente  tanto doxácido 
como da base?

sabor adstringente: sabor 
travento.
cáustico:  que queima. 
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Leia, refl ita e responda: 

1. Defi na, com suas próprias palavras, neutralização.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. “O veneno injetado pelo ferrão de uma abelha é um ácido. Já o 
injetado por uma vespa, uma base. A redução de edemas provocados 

por picadas desses insetos pode ser feita por meio de reações de 
neutralização.” 
Para diminuir os inchaços provocados pelas ferroadas desses insetos, 
quais das substâncias abaixo você usaria para:

(A) picada de abelha (   ) vinagre (contém ácido acético) 
(V) picada de vespa  (   ) sal diluído em água
    (   ) leite de magnésia (contém uma base fraca)
    (   ) sumo de limão

3. Se um paciente estivesse com acidez estomacal, provocada pelo 
excesso de ácido clorídrico, qual das seguintes substâncias seu 

médico prescreveria para resolver o problema?
   
a) H2SO4   c) Al(OH)3 
b) NaCl   d) H2O

Justifi que.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
        

4. Uma das precauções que devemos tomar ao lidarmos com ácidos é o 
risco de queimaduras. Caso ocorra o contato dessa substância com a 

pele ou mucosa, é necessário lavar o local, o mais rapidamente possível, 
com bastante água corrente e depois colocar sobre a região atingida:

a) um sal, tipo cloreto de sódio, para anular o poder corrosivo do ácido.
b) outro ácido mais fraco, para agredir menos a área atingida.
c) uma base fraca, tipo leite de magnésia, para neutralizar o ácido não 
totalmente diluído/retirado pela água.
d) nenhuma resposta correta
Obs.: Dependendo da gravidade do caso, procurar ajuda médica. 
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UMA LUTA SALGADA
        

(POMPEU, Thomás C. L.. Aprenda Química Brincando, Fortaleza, 2001).
    
Com base na tira acima, pense e responda:

5. Quando os lutadores começam a trocar socos, que tipo de reação 
química está acontecendo ? 

        
___________________________________________________________

6. Por que o título da tira é “luta salgada” ?

___________________________________________________________

7. (UFU-MG) Os desagradáveis odores da transpiração são provocados 
por alguns ácidos carboxílicos presentes no suor. O composto a 

seguir que pode ser utilizado para eliminar esse mau cheiro é:
a) água.
b) vinagre (solução diluída de ácido acético).
c) sal de cozinha (cloreto de sódio).
d) açúcar (glicose).
e) leite de magnésia (hidróxido de magnésio).

8. (Unicamp-SP) A irrigação artifi cial do solo pode ser feita de várias 
maneiras. A água utilizada para irrigação é proveniente de lagos ou 

rios e contém pequena quantidade de sais dissolvidos.  Sabe-se, desde 
a mais remota Antiguidade, que a irrigação artifi cial intensa pode levar à 
salinização do solo, tornando-o infértil, principalmente em locais onde há 
poucas chuvas. Em regiões onde chove regularmente, de modo a não ser 
necessária a irrigação, a salinização não ocorre.



129Química

a) Como se pode explicar a salinização do solo?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

b) Por que a água da chuva não provoca salinização?       

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Aula 28 - Água do Mar

É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar...  (Dorival Caymmi)

Mesmo num navio ou ilha no meio do oceano pode haver falta de água. Isto é 
um paradoxo, já que uma pessoa cercada de água pode morrer de sede. A 
água do mar não é potável, devido a sua alta concentração de sais, que pode 

desidratar uma pessoa.
Os sais e outros minerais foram transportados para o mar pelos rios, tendo sido 

sugados da terra pela queda da chuva, lavando as rochas. Ao alcançar os oceanos, 
estes sais seriam retidos e concentrados pelo processo de evaporação. 

A salinidade do oceano tem-se mantido estável por milhões de anos.
Há pouco mais de 70 elementos dissolvidos na água do mar, mas apenas seis 

desses constituem mais de 90% dos sais dissolvidos; todos estão na forma iônica.  
Em média, a água do mar de todo o mundo tem uma salinidade de 3,5%. Isto signifi ca 
que para cada litro ou quilo de água, há 35 gramas de sais dissolvidos.

Principais íons salinos da água do mar, medidos em %m (porcentagem em mas-
sa)  

 cloreto (Cl-): 55,04 %  sódio (Na+): 30,61 %
 sulfato (SO4

2-): 7,68 %  magnésio (Mg2+): 3,69 %
 cálcio (Ca2+): 1,16 %  potássio (K+): 1,10 %

Muitas nações na África e no Oriente Médio com problemas hídricos aplicam 
hoje um processo caro, chamado dessalinização, para obter água potável a partir da 
água do mar.

Acredita-se hoje que o futuro da sobrevivência humana esteja nos mares e oce-
anos, onde coexistem minerais, vegetais e animais.

Extração de sais: a água do mar sofre evaporação e os sais são cristalizados.

                                                                                SALINA
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Leia, refl ita e responda:

1.O mar é uma grande solução salina com inúmeros tipos de sais 
dissolvidos. Como são formados esses sais?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. Qual é o sal presente em maior quantidade no mar? Justifi que.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

3. Julgue se as afi rmativas são verdadeiras ou falsas. Justifi que as 
falsas:

 a) Um tanque com 1.000 litros de água do mar contém em média 3,5 kg de 
sais dissolvidos.
___________________________________________________________

b) A dessalinização é um método de tornar a água do mar potável, através 
da retirada dos seus sais.
___________________________________________________________

c) A água do mar é uma importante fonte de sal de cozinha, o cloreto de 
sódio (NaCl), entre outros sais.
___________________________________________________________

d) Os sais em forma de sulfatos presentes no mar estão em maior quantidade 
do que os cloretos.
___________________________________________________________

4. Os íons encontrados no mar são provenientes dos sais minerais 
ali presentes; por exemplo, o sal de cozinha é formado a partir da 

equação:  cloreto (Cl-) + sódio (Na+) → cloreto de sódio (NaCl)

Complete as equações relacionando os íons a seus sais e dê nome 
aos sais formados  ( K2SO4,   Na2SO4,   CaCl2,   MgCl2,  CaSO4,   KCl,   
MgSO4)

a) magnésio (Mg2+) + cloreto (Cl ) →  ______  (cloreto de magnésio) 

b) cálcio (Ca2+) + cloreto (Cl-) → CaCl2  (____________________)  

c) potássio (K+) + cloreto (Cl–) →  ______  (___________________)
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5. “ É doce morrer no mar...”        
Você concorda com o compositor Caymmi?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

6.Você conhece a regra do abraço?
É uma regrinha simples para se juntar os ânions (negativos) aos 

cátions (positivos), formando, assim, as fórmulas das substâncias com 
seus devidos coefi cientes.
Atenção! 

Devemos sempre dividir os coefi cientes pelo maior número inteiro • 
possível.  
Também não é necessário escrever o coefi ciente 1(um).• 

Exemplo: A2+ + B2- → A2B2  → AB

Observe os exemplos dados, monte e nomeie os sais:
S-2

Sulfeto
(PO4)3-

fosfato
     (CO3)2-

    carbonato

Na+

sódio
Li+

Lítio
Li3(PO4)
fosfato de lítio

Ca+2

Cálcio
CaS
Sulfeto de cálcio

Al+3

Alumínio
Al2(CO3)3
Carbonato de alumínio

7.(MACK) O sal que é colocado em pequena quantidade no sal de 
cozinha e que contém em sua estrutura um elemento responsável 

pela formação dos hormônios da tireóide, evitando assim o aparecimento 
do bócio, tem fórmula:

a) KF        b) KIO3            c) NaHCO3             d)BaSO4           e) NaCl 

8. (MACK –SP) (adaptada) Relacione os sais  da coluna A com as 
afi rmações da coluna B.

             A (sais)              B 
(I)  Calcário  (CaCO3 ) Usado em fabricação de explosivos
(II)  Fosfi ta   ( Ca3(PO4)2 ) Usado com antiácido estomacal
(III) Bicarbonato de sódio ( NaHCO3 ) Usado na produção de fertilizantes
(IV) Nitrato de amônio ( NH4NO3 ) Usado na fabricação de cal - CaO

a) I, II, III e IV; c) IV, III, II e I; e) II, III, IV e I  
b) IV, II, III, e V;        d) III, II, IV e I; 
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Aula 29 - Óxidos
Conheça um pouco do Efeito Estufa.

O efeito estufa consiste, basicamente, na ação do dióxido de carbono e outros gases 
sobre os raios infravermelhos refl etidos pela superfície da Terra, reenviando-os para 
ela, mantendo assim uma temperatura estável no planeta. 

Ao irradiarem a Terra, uma parte dos raios luminosos oriundos do Sol são absorvidos e trans-
formados em calor, outra é refl etida para o espaço, mas só parte destes raios chega a deixar 
a Terra. Os chamados “gases de efeito estufa” (dióxido de carbono, metano e óxidos de nitro-
gênio) têm uma ação refl etora sobre tal radiação, reenviando-a para a superfície terrestre na 
forma de raios infravermelhos.

Nos últimos anos, a concentração de dióxido de carbono na atmosfera tem aumentado cerca 
de 0,4% anualmente; este aumento se deve à utilização de petróleo, gás e carvão e à des-
truição das fl orestas tropicais. O efeito conjunto de tais substâncias pode vir a causar um 
aumento da temperatura global estimado entre 2 e 6 ºC nos próximos 100 anos. Um aqueci-
mento desta ordem de grandeza não só irá alterar os climas em nível mundial como também 
irá aumentar o nível médio das águas do mar em, pelo menos, 30 cm, o que poderá interferir 
na vida de milhões de pessoas que habitam as áreas costeiras mais baixas.

(Adaptado para fi ns didáticos de www.educar.sc.usp.br/licenciatura/
2003/ee/Efeito_Estufa.html)

Leia, refl ita e responda:

1. Explique o efeito estufa, com suas próprias palavras.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. Como o aumento da concentração de dióxido de carbono (CO2) na 
atmosfera aumenta o efeito estufa?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

3. Os óxidos são compostos binários (formados por dois elementos) e 
que apresentam o oxigênio como o elemento mais eletronegativo (o 

segundo elemento da fórmula). Com base nesta defi nição, quantos óxidos 
existem entre as substâncias abaixo:

NO2     P2O3     H2SO4     SO3     OF2     K2O
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
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4. Certas tinturas de cabelo contêm em sua composição óxido de 
chumbo, um composto tóxico, que com o uso continuado, pode 

provocar problemas neurológicos. A fórmula do óxido de chumbo é:

a) O2Pb
b) HPbO2
c) PbO2
d) Pb(OH)2

5. Ao se ligar à hemoglobina do sangue, o monóxido de carbono (CO) 
prejudica a absorção de oxigênio durante a respiração. Marque a(s) 

afi rmativa(s) incorreta(s) em relação a esse óxido:
a) é uma substância tóxica.
b) diminui a capacidade de oxigenação do sangue. 
c) pode produzir dores de cabeça, diminuição da visão, perda de consciência 

e até mesmo a morte.
d) não existe risco nenhum em deixar o motor de veículos ligado em 

ambientes pouco arejados.

6. 
“A gente põe sal na alface, e tempera com vinagre - ácido acético. Come, 
e isso cai no estômago, onde a alface é digerida pelo suco gástrico - ácido 
clorídrico. Mas durante o lanche, entre a salada e o cafezinho, acabamos 
comendo um pedaço de bolo cujo agente de crescimento foi o bicarbonato, 
que é um sal ácido. Só falta na minha refeição o óxido. Nada melhor do que 
o óxido de hidrogênio. Dilui o suco concentrado de tangerina. O ranguinho 
acaba caindo numa boa.

       Bom apetite!”

A regra geral* de nomenclatura dos óxidos é a seguinte: 

óxido de (nome do elemento ligado ao oxigênio).

Exemplos: Al2O3 – óxido de alumínio;
                  CaO – óxido de cálcio.

      Com base nesta informação, você consegue deduzir a fórmula do 
óxido de hidrogênio, citado no texto acima? 

___________________________________________________________

* aprenderemos, em estudos posteriores, que existe uma regra para 
óxidos moleculares e outra para óxidos iônicos.
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7. (Uneb-BA) 

I. Conservante de carnes, pescados e peles. 
II. Na forma sólida é conhecido como gelo-seco e é considerado o principal 

responsável pelo efeito estufa. 
III. Antiácido estomacal. 

Associados corretamente com I, II e III estão, respectivamente, os 
compostos:

a) HCl, CO e NaO.
b) NaCl, CO2 e Mg(OH)2.
c) Na2CO3, H2CO3 e NaOH.
d) NaCl, CO e NaOH.
e) Na2CO3, CO e Mg(OH)2.

8. (Fuvest-SP) – Quando aplicada em ferimentos, a água oxigenada 
parece “ferver”.  Por quê?

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Aula 30 - Chuva ácida

As queimas de carvão de combustíveis fósseis e dos poluentes industriais lan-
çam dióxido de carbono CO2 como também dióxido de enxofre (SO2) e dióxido 
de nitrogênio (NO2), na atmosfera. Esses gases combinam-se com a água em 

forma de vapor da atmosfera. O resultado são as chuvas ácidas. As águas da chuva 
fi cam carregadas de ácido sulfúrico e ácido nítrico. Ao caírem na superfície, alteram 
a composição química dos solos e das águas, atingem as cadeias alimentares, des-
troem fl orestas e lavouras, atacam estruturas metálicas, monumentos e edifi cações.                                                           
         Um dos problemas das chuvas ácidas é o fato destas poderem ser transporta-
das através de grandes distâncias, podendo vir a cair em locais onde não há queima 
de combustíveis, nem poluição.

                                        

    Floresta degradada pela chuva ácida na Alemanha.  

Estamos diante de um problema insolúvel?
Hoje em dia o carvão, o petróleo e o gás natural são utilizados para suprir 75% 

dos gastos com energia. Nós podemos cortar estes gastos pela metade e ainda ter 
qualidade de vida.  Uma alternativa seria o uso de fontes energéticas menos poluentes 
como biocombustíveis, energia hidrelétrica, energia das marés, energia eólica, ener-
gia solar etc., uma política mais fi scalizadora das indústrias, assim como o aumento 
da frota de transporte coletivo para reduzir a circulação dos automóveis particulares.  
É saber usar sem abusar!
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Leia, refl ita, responda:

1. Retire do texto os principais óxidos causadores da chuva ácida (nome 
e fórmula). 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. Escreva as reações de formação dos ácidos sulfúrico e nítrico, que 
ocorrem a partir desses óxidos na atmosfera úmida.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

3.  Complete as lacunas de maneira que as afi rmativas fi quem 
verdadeiras:

a) As ____________, _____________ e _____________ lançam gases 
poluentes para a atmosfera.

b) Os óxidos gasosos sobem para a atmosfera e reagem com a ___________  
presente nas nuvens, formando ácidos.

c) As águas da chuva trazem os ____________ de volta para a terra, 
contaminando rios, mares e solos.

d) Quando os ____________ gasosos sobem e a _________ _________ 
precipita, ocorre um fenômeno cíclico de poluição. 

4. Classifi que as alternativas como causa ou conseqüência do aumento 
da acidez na chuva. Para as causas, aponte uma possível solução. 

a) Uso de combustíveis derivados do petróleo.
___________________________________________________________

b) Corrosão de monumentos e edifi cações.
___________________________________________________________

c) Falta de fi ltros potentes nas chaminés das indústrias.
___________________________________________________________

d) Queimadas dos solos.
___________________________________________________________

e) Mortandade dos peixes nos lagos, mares e rios.
___________________________________________________________

f) Circulação em grande escala de automóveis particulares.
___________________________________________________________
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5. Julgue a afi rmativa abaixo e dê sua opinião.
  “A chuva ácida atinge apenas as regiões onde há muita poluição”. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

6. (ENEM)  Uma região industrial lança ao ar gases como o dióxido de 
enxofre e óxidos de nitrogênio, causadores da chuva ácida. A fi gura 

mostra a dispersão desses gases poluentes. Considerando o ciclo da água 
e a dispersão dos gases, analise as seguintes possibilidades:

I. As águas de escoamento superfi cial e de precipitação que atingem o 
manancial poderiam causar aumento de acidez da água do manancial e 
provocar a morte de peixes.
II. A precipitação na região rural poderia causar aumento de acidez do solo 
e exigir procedimentos corretivos, como a calagem.
III. A precipitação na região rural, embora ácida, não afetaria o ecossistema, 
pois a transpiração dos vegetais neutralizaria o excesso de ácido.

Dessas possibilidades,
a) pode ocorrer apenas a I.
b) pode ocorrer apenas a II.
c) podem ocorrer tanto a I quanto a II.
d) podem ocorrer tanto a I quanto a III.
e) podem ocorrer tanto a II quanto a III.

7. (ENEM) Um dos problemas ambientais decorrentes da industrialização 
é a poluição atmosférica. Chaminés altas lançam ao ar,dentre outros 

materiais, o dióxido de enxofre (SO2), que pode ser transportado em muitos 
quilômetros em poucos dias. Dessa forma, podem ocorrer precipitações 
ácidas em regiões distantes, causando vários danos ao meio ambiente 
(chuva ácida).

Considere as seguintes obras:
I. Monumento Itamarati – Brasília (mármore).
II. Esculturas do Aleijadinho – MG ( pedra sabão, contém carbonato de 

cálcio)
III. Grades de ferro ou alumínio de edifícios.
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A ação da chuva ácida pode acontecer em:
a) I apenas
b) I e II apenas
c) II e III apenas 
d) I, II e III

8. (FEI-SP) Nos últimos anos a cidade de São Paulo vem sofrendo os 
efeitos da chuva ácida. O caráter ácido da chuva é causado pela 

presença de:
a) monóxido de carbono
b) amônia
c) óxidos de enxofre
d) sais de fósforo
e) partículas de carvão
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Aula 31 - Fenômenos Físicos X Fenômenos Químicos

Quando a água congela, sua composição química se altera? 

Fenômeno é toda transformação que a matéria sofre, assim um comprimido 
efervescente se desmanchando em um copo com água, o leite azedando, 
uma folha de papel sendo picotada são exemplos de fenômenos. Algumas 

transformações alteram a natureza da matéria; em outras alteram somente a aparência 
da matéria. Por exemplo: se queimarmos um pedaço de madeira, estaremos alterando 
a natureza da madeira, que estará se transformando principalmente em cinza, outro 
tipo de matéria. Já se colocarmos água para ferver, não estaremos alterando a natureza 
da matéria, pois o vapor d’água é formado por moléculas de H2O tanto quanto a água 
líquida.
 As mudanças que a matéria sofre são classifi cadas em fenômenos químicos 
ou fenômenos físicos. Os fenômenos químicos alteram a composição da matéria. 
Quando o oxigênio (O2) reage com o ferro (Fe), ocorre a formação de uma nova 
substância, no caso a ferrugem (óxido de ferro – Fe2O3), que é  diferente tanto do ferro 
quanto do oxigênio. Já os fenômenos físicos não alteram a composição da matéria. 
Se por exemplo, rasgarmos uma folha de papel, o papel continua sendo papel, não 
houve a transformação de uma substância em outra.
 
Agora podemos defi nir os dois tipos de fenômenos: 

Leia, refl ita e responda: 

1. Identifi que e escreva três exemplos de fenômenos sofridos pela 
matéria, presentes no cotidiano. A seguir, classifi que-os em físicos 

ou químicos.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________     

2. Escreva F para fenômeno físico e Q para fenômeno químico.

(POMPEU, Thomás C.L. Aprenda Química Brincando, Fortaleza, 2001.)

reversível:   que 
pode retornar ao 
estado anterior
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A.(  ) Não  modifi ca a composição da matéria.
B.(  ) Formam-se novas substâncias.
C.(  ) Trata-se de um fenômeno reversível; a substância que sofreu o 
fenômeno pode voltar ao seu estado inicial.
D.(  ) Neste tipo de fenômeno, os produtos são diferentes dos reagentes.

3. Coloque as palavras numa seqüência correta, formando uma frase 
com sentido.

4. Classifi que os fenômenos em físicos ou químicos e justifi que.

a) giz inteiro sendo quebrado em pedaços. →
b) água líquida se transformando em gelo. →
c) leite azedando. →

5. Procure estabelecer as semelhanças e diferenças entre fenômeno 
físico e fenômeno químico. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

6. Embaralhado: Desembaralhe as letras e descubra a palavra que 
completa adequadamente a afi rmativa:

 
   “Os fenômenos químicos alteram a ___________ da matéria.”
                                                             mosãcoiçop

7. “Processo irreversível em que há a transformação de substâncias 
em outras com propriedades diferentes”. Estamos diante de que 

conceito?

___________________________________________________________
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8. Uma mistura constitui um fenômeno físico ou químico? Por quê?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

9. (UFPE) Em quais das passagens grifadas abaixo está ocorrendo 
transformação química?

1) “O refl exo da luz nas águas onduladas pelos ventos lembrava-lhe os 
cabelos de seu amado.”

2) “A chama da vela confundia-se com o brilho nos seus olhos.”
3) “Desolado, observava o gelo derretendo em seu copo e ironicamente 

comparava-o ao seu coração.”
4) “Com o passar dos tempos começou a sentir-se como a velha tesoura 

enferrujando no fundo da gaveta.”

a) 1 e 2.
b) 2 e 3.
c) 3 e 4.
d) 2 e 4.
e) 1 e 3.
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Aula 33 - Reações Químicas

A linguagem Química
“Na natureza nada se perde nada se cria tudo se transforma”.

O que acontece em comum quando uma grade de ferro enferruja, o leite azeda 
ou a madeira queima em uma fogueira? 
Todos esses fenômenos ocorrem transformando a matéria, ou seja, ocorrem 

através de reações químicas.

 Reação química é a transformação de uma ou mais substâncias em novas subs-
tâncias. Para que ocorra uma reação química, as ligações químicas entre átomos e 
moléculas dos reagentes (situação I) devem ser rompidas e devem ser restabelecidas 
em uma nova combinação. Ocorrerá a formação de novos tipos de moléculas (situa-
ção II) e, conseqüentemente, de novas substâncias.

 As reações químicas ocorrem obedecendo às leis de conservação da massa de 
Lavoisier e das proporções fi xas entre seus participantes de Proust (comentadas nas 
aulas anteriores).
 Na prática podemos prever se aconteceu uma reação 
química observando mudanças como: liberação de gás, mu-
dança na cor das sustâncias, formação de sólidos, aqueci-
mento ou resfriamento do sistema.
 Quando colocamos um prego de ferro em contato com 
ácido clorídrico, observamos que o ferro é corroído pelo 
ácido, também ocorre uma efervescência com liberação de 
gás.
 Estas transformações podem ser esquematizadas em 
uma equação química:

2 HCl (g) + Fe (S)  →  FeCl2 (Aq)  +  H2 ↑
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Equação química é a representação gráfi ca das reações químicas, utilizando fórmulas 
químicas. Nelas, os reagentes são colocados à esquerda (1º membro) e os produtos à 
direita (2º membro). Entre ambos utiliza-se uma seta, orientada dos reagentes para os 
produtos. Os números que precedem as fórmulas das substâncias recebem o nome 
de coefi cientes estequiométricos e indicam a proporção entre o número de moléculas 
reagentes e produzidas.  Veja a seguir os principais símbolos de uma equação quími-
ca.

Símbolo        Signifi cado

→ Sentido da reação

→←  Reação reversível

 ↓ Precipitado sólido

 ↑ Liberação de gás

(s) sólido

(l) líquido

(g) gasoso

(aq) aquoso

Observação: para melhor interpretação das equações químicas considera-se o esta-
do aquoso quando uma substância estiver dissolvida na água.

Leia , refl ita e responda:

1. Complete as afi rmativas de modo a torná-las verdadeiras:

a) Todo fenômeno ________ ocorre através de uma ou mais reações 
químicas

b) Durante uma reação química, os ____________ são desmontados e 
reagrupados para formar os ____________.

c) Numa reação química a _____________ dos produtos deve ser igual à 
massa inicial dos __________. ( Lavoisier)

d) Numa reação química os __________ e ___________ devem manter 
entre si uma proporção fi xa. (Proust)

e) Uma __________ química é uma escrita simbólica de uma reação 
química.

2. Relacione corretamente as colunas

I. Reagentes      (  ) são formados durante o processo.
II. Produtos              (  ) indicam a proporção entre os participantes.
III. Coefi cientes (  ) indicam os estados físicos dos participantes
IV. (s), (l), (g), (aq)   (  ) são desmontados durante o processo.
V. ↓ e ↑             (  ) indicam precipitados sólidos e liberação gasosa
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3. No texto foi citada a reação de corrosão do ferro pelo ácido clorídrico. 
Escreva a equação química correspondente e indique o que se 

pede:

a) Reagentes e seus estados físicos: ____________________________
b) Produtos e seus estados físicos_______________________________
c) Proporção em que ferro e ácido reagem. ________________________
d) Substância liberada na reação: _______________________________

4. Observe o desenho esquemático que representa a reação entre os 
gases oxigênio e hidrogênio com formação da água líquida e escreva 

a equação química completa para esta reação:

Em relação à equação anterior, assinale verdadeiro ou falso e reescreva as 
falsas de maneira a torná-las verdadeiras.

I. O hidrogênio reage com o oxigênio na proporção de 2:1.
II. Hidrogênio e oxigênio são formados na reação.
III. A água é o produto fi nal da reação.
IV. Para cada molécula de hidrogênio consumido são formadas duas  de 

água.

5. O sal de cozinha (NaCl) pode ser obtido pela reação entre o áci-
do clorídrico gasoso (HCl) e o hidróxido de sódio sólido (NaOH) na 

proporção de 1:1. Sabendo que esta reação também libera água líquida, 
escreva a equação química referente a esta reação. Indique em que estado 
físico o NaCl se encontra na equação.

6. Com ajuda dos símbolos, podemos interpretar a equação de uma 
reação.

 Observe o exemplo:
                           
   H2SO4(aq) + Cu(s)  →  CuSO4(aq)  + H2↑  
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A equação química demonstra que o H2SO4 aquoso reage com o Cu 
sólido na proporção de 1 para 1, formando CuSO4 aquoso e liberando H2 
gasoso.

Faça a interpretação da equação: 
 Al(s) + 3 AgNO3 (aq) →  Al(NO3 )3(aq)  + 3Ag↓

7. (UFGO) Assinale as alternativas corretas.
São características das reações químicas:

Formarem novo(s) material(ais) ou substância(s).a. 
Serem reconhecidas pelas diferenças entre propriedades físicas dos b. 
reagentes e produtos.
Ocorrerem com conservação de massas e segundo proporções fi xas c. 
entre reagentes e produtos.
Serem representadas por equações químicas.d. 
Ocorrerem com rearranjos de átomos.e. 
Ocorrerem absorvendo ou liberando energia.f. 

8. (FUVEST-SP) O prego que enferruja e o palito de fósforo que queima 
são exemplos de reações químicas. No primeiro caso há aumento da 

massa do sólido e no segundo há uma diminuição. Esses fatos contrariam 
a lei da conservação das massas?  Explique sua resposta para cada um 
dos fatos.
Dados reações simplifi cadas:
I - Oxidação do ferro: 2 Fe(S) + 3/2O2(g) → Fe2O3(s)
II - Combustão da madeira: C(s) + O2(g) →  CO2(g)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Aula 34 - Classifi cação das reações químicas

Durante a ocorrência de uma reação, os reagentes se “desmontam” e depois se 
reorganizam, formando novas substâncias denominadas produtos. A classifi cação 
das reações é baseada nessas diferentes maneiras dos reagentes iniciais formarem 
os produtos fi nais.  Vamos ver alguns exemplos para entender melhor estas reações. 

Síntese ou adição:  é a reação onde duas ou mais substâncias se combinam 
diretamente para formar um novo composto químico. Temos mais de um 
reagente e só um produto.

Observe a formação ou síntese da amônia gasosa: os gases nitrogênio e hidrogênio 
se combinam para formar um único produto. N2(g) + 3H2(g)  →  2NH3(g)

Análise ou Decomposição: é a reação onde um composto químico se quebra 
(decompõe) em duas ou mais substâncias. Temos um único reagente e dois 
ou mais produtos.

                          

Veja a decomposição térmica do carbonato de zinco formando óxido de zinco e gás 
carbônico: ZnCO3(s) →  ZnO(s)  + CO2(g)

Simples Troca ou Deslocamento: Estas reações ocorrem quando uma 
substância simples reage com uma substância composta para formar outra 
substância simples e outra composta. Estas reações são também conhecidas 
como reações de deslocamento ou reações de substituição. 

O ferro em contato com uma solução de sulfato de cobre (azul) logo adquire uma cor 
avermelhada devido ao depósito de cobre sólido neste. Isso acontece porque o ferro 
desloca o cobre do sulfato e se junta a este formando o sulfato de ferroso. Veja a 
equação de deslocamento: 

Fe(s)  + CuSO4(aq)    FeSO4(aq)  + Cu(s) 
                (azul)             (incolor)      (vermelho)

A + B → AB

AB → A + B

AB + C → AC + B
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Reação de Dupla Troca: ocorre quando duas substâncias compostas 
reagem entre si e trocam simultaneamente seus radicais, formando assim 
duas novas substâncias compostas.

Veja a neutralização do ácido clorídrico pela soda cáustica formando sal e água:
HCl  +  NaOH → NaCl  + H2O

Observe que o Na da base se une ao Cl do ácido e simultaneamente o H do ácido se 
une ao OH da base.

Leia , refl ita e responda:

1. Baseado no texto, responda:                                                                                  

a) Quais são os principais tipos de reações químicas?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

b) Em que consiste uma reação de síntese? E de análise?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

c) O que é uma reação de deslocamento? E de dupla troca?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

AB + CD → AD + CB
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2. Relacione as equações com sua classifi cação:

I. II. 

III. IV. 

(   ) Reação de análise ou decomposição.
(   ) Reação  de síntese ou adição
(   ) Reação de dupla troca.
(   ) Reação de deslocamento ou simples troca.

3. Dadas as equações químicas classifi que-as em: análise, síntese, 
simples troca e dupla troca.

a)  KCl(aq)  + AgNO3(aq)   → KNO3(aq)   + AgCl(aq)  ______________________
b) CaCO3(s) →   CaO(s)   +  O2(g)    _________________________________
c) 2Al(s)  + 6HCl(aq)   →  2 AlCl3(aq)   +  3H2(g)   _________________________
d) 2HgO(s)  →  2 Hg(s)  + O2(g) ___________________________________
e) Cl2(g)  + 2NaBr(s)  → 2 NaCl(aq)  +  2Br2(g)___________________________
f) 2H2(g) + O2(g) → 2 H2O(l)  _______________________________________

4. Para cada situação, escreva a reação correspondente e 
classifi que-a:

a) A mistura de ferro (Fe) sólido e enxofre sólido (S), quando aquecida, 
forma um composto sólido denominado de sulfeto de ferro (FeS).

___________________________________________________________

___________________________________________________________

b) A água oxigenada líquida (H2O2), quando entra em contato com o sangue 
humano, forma uma espuma devido à formação de água e liberação de 
gás oxigênio.  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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5. (Unirio)

Zn + 2 AgNOI. 3  →  2Ag  +  Zn(NO3)2
(NHII. 4)2Cr2O7  →  N2  +  Cr2O3  +  4H2O
2Mg  +  OIII. 2  →  2MgO
ClIV. 2  + 2 NaBr  →  Br2  +  NaCl
HV. 2SO4  +  NaCO3  →  Na2SO4  +  H2O  +  CO2

Dadas as reações acima, indique a opção que apresenta a ordem correta 
de suas classifi cações:

Deslocamento, decomposição, síntese, deslocamento, dupla troca.a) 
Deslocamento, síntese, decomposição, deslocamento, dupla-troca.b) 
Dupla-troca, decomposição, síntese, dupla troca, deslocamento.c) 
Dupla-troca, síntese, decomposição, dupla-troca, deslocamento. d) 
Síntese, decomposição, deslocamento, dupla-troca, dupla-troca.e) 

6. (PUC-SP) As equações abaixo:

CaO  +  CO2 →  CaCO3
2NaI +  Cl2 →  2NaCl  + I2

São respectivamente, exemplos de reações de:

a) Síntese e análise                          d) Análise e síntese
b) Síntese e deslocamento               e) Síntese e dupla-troca
c) Análise e deslocamento

7. (MACK - SP) Assinale a seqüência que representa, respectivamente, 
reações de síntese, decomposição, simples troca e dupla troca:

Zn  +  Pb(NOI. 3)2  →  Zn(NO3)2  +  Pb
FeS  +  2HCl  →  FeClII. 2  +  H2S↑
2NaNOIII. 3  →  2NANO2  +  O2↑
NIV. 2  +  3H2  →  2NH3↑

I, II, III, IV                    d) I, III, II, IVa) 
III, IV, I, II                    e) II, I, IV, IIIb) 
IV, III, I, IIc) 
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Aula 34 - ... Beba água, água mineral, Você vai fi car legal!

A quantidade de água doce disponível para tudo o que fazemos é muito pequena, perto 
de 3% do volume total existente, pois os outros 97% são de água salgada.  A água 
encontrada na natureza contém resíduos orgânicos, sais dissolvidos, metais pesados, 

partículas em suspensão e microorganismos. Por essa razão a água é levada do manancial 
para a Estação de Tratamento de Água (ETA), onde passa por duas grandes etapas:

Pré-tratamento 

 peneiração: elimina as sujeiras maiores. 

 sedimentação ou decantação: pedaços de impurezas que não foram retirados com 
a peneiração são depositados no fundo dos tanques.

 aeração: borbulha-se ar com o intuito de retirar substâncias responsáveis pelo mau 
cheiro da água (ácido sulfídrico, substâncias voláteis etc).

Tratamento químico

 fl oculação: este processo consiste na adição de sulfato de alumínio (Al2(SO4)3 e cal 
(CaO), para a formação e precipitação de hidróxido de alumínio (Al2(OH)3), que é 
insolúvel em água e “carrega” as impurezas para o fundo do tanque. 

  CaO  +  H2O  →  Ca(OH)2       
  Ca(OH)2  +  Al2(SO4)3  →  CaSO4  +  Al(OH)3  (fl ocos de hidróxido de alumínio)

  sedimentação: os fl ocos formados vão sedimentando no fundo do tanque, “limpando” 
a água.

 fi ltração: a água da parte superior do tanque de sedimentação passa por um fi ltro 
que contém várias camadas de cascalho e areia, e assim retiram as impurezas 
menores.

  desinfecção: é adicionado na água um composto bactericida e fungicida, como por 
exemplo o hipoclorito de sódio (água sanitária, NaClO), conhecido como ‘cloro’. Em 
muitas cidades já se adiciona o fl úor para proteção dos dentes.
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Etapas do tratamento químico da água 

Leia, refl ita e responda:     
                                         

1. Julgue as afi rmativas em verdadeiras ou falsas. Justifi que todas.

a) Toda a água existente na natureza pode ser consumida pelos seres 
humanos.

_________________________________________________________

b) A água dos lagos, rios e subsolos por ser proveniente da natureza, 
pode ser diretamente utilizada pelo homem.

_________________________________________________________

c) A quantidade de água no planeta mantém-se constante, o que tem 
reduzido é a quantidade de água potável para utilização humana.

_________________________________________________________

2.Complete as lacunas com as etapas correspondentes:

a) A __________________ é realizada para retirar as sujeiras maiores, 
como lixo, jogadas nos rios. 

b) A                        ____________________ é importante para que as impurezas mais   
pesadas se depositem no fundo dos tanques.

c) Para expulsar os gases responsáveis pelo mau cheiro da água, utiliza-se 
a ___________________________.
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3. No processo químico, relacione as substâncias com sua utilidade.

a) cloro          (   ) prevenção de cáries dentárias.
b) fl úor          (   ) formação do hidróxido de alumínio.  
c) hidróxido de alumínio        (   ) desinfecção de agentes patológicos.   
d) cal e sulfato de alumínio   (   ) decantação de partículas pesadas.

4. Na etapa da fl oculação, a cal reage com a água e o sulfato de alumínio 
para formar o hidróxido de alumínio, que sendo insolúvel na água, 

desce para o fundo do tanque carregando as sujeiras. 

Identifi que esses compostos nas reações seguintes:

CaO  + H2O →  Ca(OH)2    
__________________________________________________________

Ca(OH)2  +  Al2(SO4)3   →  CaSO4  +  Al(OH)3       
__________________________________________________________

5. “A água é fundamental à vida de todos os seres humanos e à 
manutenção de todos os ecossistemas. Necessitamos da água 

para um simples banho, para beber, para a agricultura e para tantas outras 
necessidades”. 
     Em que você pode contribuir para a preservação da água potável?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Aula 35 - Química, Tecnologia e Sociedade

Texto 1 -

A Química foi uma das ciências que mais evoluiu no último século, tendo obtido 
avanços extraordinários em diversos setores da atividade humana, como 
indústria farmacêutica, conservação de alimentos, medicina, siderurgia, 

análises clínicas, criminologia, petroquímica, odontologia, entre muitos outros.
 Com suas pesquisas e descobertas, vem colocando à disposição, principalmente 
das indústrias, uma grande quantidade de procedimentos e técnicas químicas, que 
possibilitam a fabricação de uma infi nidade de novos produtos. Tecidos sintéticos, 
medicamentos mais efi cazes, cremes dentais, alimentos industrializados, pilhas, 
borrachas sintéticas, baterias de cádmio, cosméticos, plásticos e milhares de outros 
materiais, melhoram a qualidade de vida das pessoas, fazendo desta ciência talvez a 
mais presente em nosso cotidiano.
 Uma de suas aplicações mais importantes, por seu alcance social, é na área 
agrícola, pois com o desenvolvimento de inseticidas, fertilizantes, herbicidas e 
fungicidas, foi possível aumentar consideravelmente a produtividade das culturas, 
contribuindo para amenizar o problema da fome no planeta.
 Uma outra preocupação desta ciência é com a saúde pública e o controle da 
poluição, e para isso tem desenvolvido análises químicas cada vez mais efi cientes, 
procurando oferecer dados confi áveis sobre a qualidade do ar, da água e dos 
alimentos.
 Hoje a humanidade necessita cada vez mais da Química numa infi nidade de 
aspectos, sendo esta ciência essencial para o bem-estar e para a própria sobrevivência 
da espécie humana.
                             

Texto 2 -

A partir da Revolução Industrial e dos progressos da medicina, verifi cou-se 
um crescimento acentuado da população mundial e sua concentração nas 
grandes cidades. Para assegurar a sobrevivência e o conforto das pessoas, 

o processo de industrialização foi intensifi cado e ocorreram mudanças profundas na 
agricultura, o que ocasionou um modo de vida mais artifi cial, já que se fez necessário 
utilizar agrotóxicos, fertilizantes químicos e conservantes artifi ciais para aumentar a 
produção e preservar os alimentos por mais tempo; ampliar a oferta de combustíveis 
derivados do petróleo para impulsionar a sempre crescente frota de veículos; 
fabricar uma infi nidade de materiais, como detergentes, embalagens, ligas metálicas, 
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eletrodomésticos, tintas, etc.
 A utilização excessiva desses processos químicos vem trazendo várias 
conseqüências prejudiciais, como: quando da industrialização de seus produtos, as 
fábricas também produzem algumas substâncias nocivas (resíduos industriais) que se 
não tratados adequadamente, poluem o meio ambiente.
Os agrotóxicos utilizados nas lavouras para matar os insetos nocivos, causam a morte 
também de outros animais, provocando desequilíbrios ecológicos, além de contaminar 
o solo e os cursos de água próximos, ocasionando graves problemas ambientais e de 
saúde. Os vegetais tratados com alguns desses produtos apresentam resíduos das 
substâncias químicas presentes em sua composição, isto é, podem fi car contaminados 
pelos agrotóxicos;
 Os aditivos químicos empregados nos alimentos industrializados, como conser-
vantes, aromatizantes, antioxidantes, corantes, umectantes, etc., são substâncias ain-
da não inteiramente conhecidas, mas já se sabe que parte deles é prejudicial à saúde, 
existindo suspeitas de que alguns sejam cancerígenos.
 Assim, o uso de forma negligente, irresponsável ou gananciosa da tecnologia 
química trouxe uma série de efeitos prejudiciais sobre o planeta e os seres vivos, pois 
o acúmulo de resíduos industriais, lixo, gases tóxicos e outros produtos químicos no-
civos provoca desequilíbrios ambientais, doenças e algumas vezes a morte de seres 
vivos. 

Leia, refl ita e responda:    

1. Após a leitura dos textos, a sala será dividida em dois grupos.  O grupo 
1 vai mostrar a importância da Química para o mundo atual. Já o 

grupo 2 vai falar sobre os problemas decorrentes da utilização inadequada/
exagerada de algumas substâncias, processos e tecnologias químicas.

2. Escreva, usando suas próprias palavras, resumidamente, as 
principais idéias do texto de sua equipe.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

3. Com o avanço da Química na área agrícola (inseticidas, fertilizantes, 
herbicidas, fungicidas, etc.), associado ao desenvolvimento de 

maquinário e de técnicas agrícolas, atualmente há alimentos sufi cientes 
para todos. Qual o motivo, então, de existirem tantas pessoas sofrendo 
com a fome em nosso país?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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4. Caça-palavras: Encontre cinco itens importantes para um planeta 
mais saudável.

5. No caça-palavras da questão anterior, você também localizou 
uma atitude prejudicial ao meio ambiente? Explique suas 

conseqüências. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

6. (PUC) Estima-se que no Brasil seja lançada ao ar em torno de uma 
tonelada anual per capita de gás carbônico. Esse gás é o principal 

causador...
do aumento anormal da temperatura na Terra.a) 
da fragilização da camada de ozônio presente na atmosfera.b) 
da formação de chuvas com elevada acidez de origem sulfúrica.c) 
da formação de espuma nos córregos e rios. d) 
do aumento de partículas sólidas no ar.e) 
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Aula 36 - Química Verde e o Desenvolvimento Sustentável

A partir dos anos 90, muito têm-se falado em desenvolvimento sustentável (DS), 
diminuição da emissão de dióxido de carbono, entre outras coisas. Entende-
se como (DS) o progresso industrial que atende às necessidades do presente 

sem comprometer a capacidade das futuras gerações satisfazerem às suas próprias 
necessidades. Por outro lado, a atividade química está sempre relacionada a “desastres 
ambientais”. O maior problema da atividade química industrial é a produção de 
resíduos que em seguida necessitam de tratamento. Uma nova tendência mundial está 
acontecendo, que objetiva a redução da produção de resíduos na fonte. Basicamente 
esta nova tendência denomina-se “Química Verde”. 

A discussão internacional sobre as mudanças climáticas e em relação ao consumo de 
recursos naturais não-renováveis utilizados como matérias-primas é tema de interesse 
direto da indústria química mundial. A busca por alternativas passa pelo que se chama 
de “química verde”, defi nida como o conjunto de pesquisas e desenvolvimentos 
tecnológicos voltados a sintetizar produtos químicos a partir de matéria-prima renovável 
e reduzir ou eliminar o uso ou geração de substâncias nocivas à saúde humana e 
ao ambiente. A química verde baseia-se em 12 princípios. Dentre estes há 4 que 
consideramos os mais importantes.

Prevenção. • Evitar a produção do resíduo é melhor do que tratá-lo ou “limpá-lo” 
após sua geração. 

Síntese de Produtos Menos Perigosos• . Sempre que praticável, a síntese de um 
produto químico deve utilizar e gerar substâncias que possuam pouca ou nenhuma 
toxicidade à saúde humana e ao ambiente.

Busca pela Efi ciência de Energia. • A utilização de energia pelos processos 
químicos precisa ser reconhecida pelos seus impactos ambientais e econômicos 
e deve ser minimizada. 

Uso de Fontes Renováveis de Matéria-Prima. • Sempre que possível, a utilização 
de matérias-primas renováveis deve ser escolhida em detrimento de fontes não 
renováveis.
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Leia, refl ita e responda:    

1. Defi na Química Verde, com suas próprias palavras.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. O que você entende por desenvolvimento sustentável?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

3. Biodiesel é um combustível biodegradável derivado de fontes 
renováveis, que pode ser obtido por diferentes processos tais 

como o craqueamento, a esterifi cação ou pela transesterifi cação. Pode 
ser produzido a partir de gorduras animais ou de óleos vegetais, existindo 
dezenas de espécies vegetais no Brasil que podem ser utilizadas, tais como 
mamona, dendê (palma), girassol, babaçu, amendoim, pinhão manso e 
soja, dentre outras.
    Qual a importância para o meio ambiente, da substituição do diesel 
derivado de petróleo pelo biodiesel?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4. Em relação à questão anterior, qual a importância social da 
implantação de biocombustíveis, como o biodiesel?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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5. “A empresa multinacional Rohm and Haas desenvolveu o confi rmTM, 
um inseticida da família das diacil-hidrazinas, efi caz no controle de 

lagartas lepdópteras, que atacam diversas lavouras em todo o mundo. A 
“EPA” classifi cou o confi rmTM como um inseticida de risco reduzido, que 
não traz prejuízo a outras formas de vida além daquela para a qual foi 
desenvolvido.”

    Qual princípio da Química Verde foi contemplado com o 
desenvolvimento deste inseticida?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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V amos considerar um objeto pequeno desli-
zando com movimento retilíneo uniforme so-
bre um plano horizontal, infi nito, liso e eleva-

do em relação à superfície da Terra: o movimento 
desse objeto é perpétuo e sempre com a mesma 
velocidade, pois não há qualquer resistência ao mo-
vimento. 

Consideremos agora que o plano horizontal, 
liso e elevado em relação à superfície da Terra 
seja limitado e que o objeto pequeno deslize com 
movimento retilíneo uniforme para a borda do plano. 
Ao atingir o fi nal desse plano, o objeto continua com 
o movimento na direção horizontal que possuía 
anteriormente e começa a cair, devido o seu peso, 
adquirindo assim um movimento acelerado na 
direção vertical. O movimento resultante desse 
objeto é composto de um movimento retilínea uniforme e horizontal e de um movimento retilínea 
vertical acelerado, conforme pode ser visto na fi gura abaixo.  

 

Dizemos então que o movimento do objeto é um movimento bidimensional, pois ele é um 
movimento nas direções x e y, diferente dos movimentos retilíneos que estudamos anteriormente. 

Galileu já sabia disso no século XVI, e baseando-se em fatos experimentais, enunciou o 
Princípio da Independência dos Movimentos, que diz o seguinte: “Quando um objeto realiza um 
movimento composto cada um dos movimentos componentes se realiza como se os demais não 
existissem, ou seja eles são independentes.” 

No nosso caso esse princípio se aplica, porque o movimento na direção horizontal se 
realiza uniformemente, independente do movimento na vertical que é uniformemente acelerado. 
Posteriormente, o professor obterá as equações que descrevem a trajetória descrita pelo objeto e 
demonstrará que se trata de uma parábola. No desenho acima nós temos somente a metade de uma 
parábola.

Aula 25 - Movimento em Duas Dimenções - Movimento 
Bidimencional
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Resolva as seguintes questões: 

1. O primeiro parágrafo do texto descreve um movimento retilíneo e 
uniforme. Explique esse movimento.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

2. O que signifi ca para você dizer que o objeto tem um movimento 
perpétuo?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

3. Que tipo de movimento o objeto possuía na direção x antes de cair do 
plano? Esse movimento desaparece após o objeto cair do plano?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

4. Que tipo de movimento o objeto adquire após deixar o plano fi nito? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

5. Descreva a velocidade do objeto a partir do instante de tempo que 
ele abandona o plano fi nito. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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6. Descreve o movimento resultante do objeto após deixar o plano 
fi nito. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

7. Você dispõe de uma mesa cujo tampo é de vidro, e está na horizontal, 
e uma bilha esférica de aço. Você lança a bilha sobre o tampo com 

certa velocidade inicial e ela descreve uma trajetória retilínea. Considerando 
que o atrito entre o tampo e a bilha é desprezível descreva o movimento 
da bilha.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

8. A mesma bilha da questão anterior é jogada verticalmente para cima com 
velocidade inicial. Considerando que o ar atmosférico não interfere no 

movimento da bilha descreva esse movimento. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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Aula 26 - Movimentos de Projéteis

Resolva as seguintes questões:

1. Dê exemplos de movimentos do dia-a-dia que podem ser estudados 
como movimentos de projéteis? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Um projétil é todo objeto que recebe um impulso que o lança no espaço a partir 
da superfície terrestre e próximo a essa superfície. São exemplos as bolas,  
chutadas por goleiros – como mostrado na fi gura acima – as balas atiradas de 

rifl e, pedras jogadas ao ar, etc. 
 Um exemplo de movimento de projétil pode ser obtido por dois jogadores de 
voleibol que golpeiem, simultaneamente, uma bola de vôlei: um dos jogadores golpeia 
a bola em uma direção paralela ao piso da quadra, enquanto o outro golpeia a bola 
verticalmente, de baixo para cima. O golpe horizontal fornece à bola uma velocidade 
uniforme na direção x ( hvr ) e o golpe de baixo para cima fornece à bola uma velocidade 
inicial na direção vertical y ( oyvr ). A velocidade da bola na vertical é variável ( vvr ), 
durante a subida da bola ela é decrescente até atingir a altura máxima, quando então 
começa a descer com velocidade crescente.

 O físico italiano Galileu Galilei (1564-1642) estudou esse movimento, percebendo 
que a sua trajetória era parabólica e que o movimento do objeto (projétil) era constituído 
de dois movimentos independentes: um horizontal com velocidade constante, e o outro 
vertical e sujeito à aceleração da gravidade.

 Considerando que o ar atmosférico não interfere no movimento da bola de vôlei, 
ela descreverá uma trajetória semelhante aquela mostrada na fi gura abaixo, em que 
estão assinaladas a velocidade uniforme na direção x ( hvr ), a velocidade variável ( vvr ) e 
a aceleração da gravidade ( gr ), ambas na direção y. Por uma questão de simplicidade 
omitimos as setas representativas dos vetores na fi gura a seguir.

É muito importante notar que os parâmetros determinantes de quão alto a bola pode 
atingir (altura máxima) ou quão distante ela pode chegar (alcance) são a velocidade 
inicial (vo) da bola e o ângulo de lançamento (θ), mostrados na fi gura acima.
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2. Comente sobre o movimento da bola de vôlei conforme está descrito 
no segundo parágrafo.  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

3. O golpe horizontal fornece a bola que tipo de movimento? E o 
vertical?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

4. A trajetória do movimento da bola descrito no segundo parágrafo 
pode ser obtida com um só golpe na bola? Explique.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

5. Como é denominada a trajetória de um projétil?

_________________________________________________________________

6. Quais são os parâmetros determinantes do alcance e da altura 
máxima da bola?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

7. Qual é o tipo de movimento vertical uqe a bola tem após atingir a altura 
máxima? Cite um movimento que tenha o mesmo comportamento 

vertical da bola e que é muito comum no dia-a-dia. 
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

8. Diga o que você entende por altura máxima atingida pelo projétil? E 
por alcance do projétil? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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Aula 27 - Movimento Circular Uniforme (MCU)

Oprofessor inicia a aula de hoje indagando 
sobre o tipo de movimento da Lua em re-
dor da Terra. E diz: a Lua move-se com 

Movimento Circular Uniforme – MCU.  
Ele continua falando e acrescenta que o movi-
mento da Lua ocorre em duas dimensões e que 
sua trajetória é uma circunferência com centro na 
Terra. E mais, que o módulo da velocidade da 
Lua é constante, mas que a direção e o sentido 
do vetor velocidade da Lua variam continuamen-
te, conforme se vê na fi gura ao lado, na qual a 
Lua é representada pelos pontos P e P’. 
O professor afi rma que o tempo gasto pela Lua 
para efetuar uma volta completa ao redor da Ter-
ra, denominado período, é constante e aproxima-
damente 28 dias e que o módulo da velocidade 
da Lua pode ser facilmente calculado, valendo v
= 2πR/T, onde R é o raio da trajetória circular da 
Lua com centro na Terra e T é o período. 
Como exemplos desse tipo de movimento o pro-
fessor citou ainda o movimento dos satélites arti-
fi ciais da Terra em seu redor, de uma pedra presa 
a um barbante e colocada a girar por uma pessoa 
sobre sua cabeça, das engrenagens de um reló-
gio de ponteiros ou do pito de uma câmara de ar 
em uma bicicleta tomando como referência o eixo 
da roda da bicicleta. 
O professor chamou a atenção dos alunos para o 
fato desse movimento, por variar a direção da ve-
locidade, possui aceleração e que o vetor acele-
ração é perpendicular ao vetor velocidade, como 
é mostrado na Figura 2. 
A aceleração nesse tipo de movimento aponta 
para o centro da trajetória. Por essa caracterís-
tica, a aceleração é conhecida como aceleração 
centrípeta, que signifi ca aceleração para o cen-
tro. 
A seguir o professor acrescenta: o valor do módu-
lo dessa aceleração é fácil de ser obtido, sendo 
igual a ca = 2v /R. E que, como a velocidade é tan-
gente à trajetória, a aceleração tem a direção do 
raio, apontando para o centro da circunferência. 
Tudo isso pode ser visto na Figura 3.

 

Fig. 1 

Fig. 2 

 

  Fig. 3 
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Responda às seguintes questões:

1. Explique como você identifi ca um movimento circular. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. Cite alguns exemplos de movimentos circulares que você conhece e 
que não estejam relacionados no texto?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

3. Que denominação se dá ao tempo que uma partícula gasta para efetuar 
uma volta completa?

___________________________________________________________

4. Cite, de acordo com o texto, três características do movimento 
circular e uniforme? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

5. Você já deve ter brincado com um cordão amarrado a uma pequena 
pedra e segurando o cordão pela outra extremidade girou-a sobre sua 

cabeça em movimento circular. Essa brincadeira demonstra claramente a 
existência da aceleração centrípeta, se supormos que o círculo descrito pela 
pedra está em um plano horizontal. Explique completamente o movimento 
da pedra. Se você soltar o cordão explique o que ocorrerá. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

6. Preencha, de cima para baixo, os espaço com a resposta das 
perguntas ou a palavra que da sentido à frase. Na vertical 

aparecerá a palavra que designa o caminho seguido por um objeto
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durante o movimento. 

1. Qual é o símbolo para o período de um MCU?

2. Que tipo de grandeza é a velocidade e a aceleração mas não o tempo?

3. Quando o objeto possui __________ sua velocidade varia.

4. O símbolo da unidade de energia no SI é ___ .

5. A aceleração centrípeta aponta para o _______ da trajetória circular.

6. O período é o _______ gasto pelo objeto para dar uma volta completa.

7. Que palavra designa o movimento em que uma grandeza não varia?

8. A aceleração centrípeta é inversamente proporcional ao ______ da tar-
jetória.

9. Qual a palavra que a letra C representa no acrônimo MCU?

10. A minúscula dessa letra representa a razão entre a variação de veloci-
dade em dado intervalo de tempo e esse intervalo de tempo.  
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Oprofessor inicia a aula dizendo que hoje estudaremos a inércia dos objetos, 
que é uma importante propriedade da matéria. E continua, ao viajarmos de 
ônibus é comum sentir-se empurrado para a frente quando o ônibus é freado 

e para trás quando o ônibus parte. Isso ocorre porque o passageiro que está em mo-
vimento tende a continuar o seu movimento, enquanto o ônibus está sendo freado, 
assim como o passageiro tende a continuar parado enquanto o ônibus inicia seu movi-
mento. A tendência de um objeto continuar em movimento ou permanecer em repouso 
é chamada de inércia.

 Essa propriedade foi percebida pelo cientista italiano Galileu Galilei (1564-1642), 
que enunciou a Lei da Inércia: “quando não existe nenhuma resistência ao movimento 
retilíneo e uniforme do objeto ou quando ele estiver parado e não existir nenhuma 
tendência ao seu movimento, o objeto continuará a mover-se com velocidade constante 
em linha reta ou permanecerá em repouso.”

 Ao perceber que os alunos poderiam ter difi culdade em entender a Lei da Inércia, o 
professor explica essa lei de outra forma. Ele afi rma que “ um objeto oferece resistência 
para ser colocado em movimento, pois o objeto resiste a iniciar o movimento e, no 
caso do objeto já encontrar-se em movimento, ele oferecerá resistência a modifi car 
esse movimento”.

 Para fi nalizar, o professor afi rma que a inércia aumenta com a massa (quantidade 
de matéria) do objeto, ou seja, quanto mais massa ele tiver, maior será a difi culdade 
para colocá-lo em movimento, ou para modifi car o seu movimento.

Aula 28 - Dinâmica - Lei da Inércia
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Ressolva os seguintes exercícios:

1. Enuncie a Lei da Inércia de Galileu.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. Faça a comparação entre a Lei de Inércia enunciada por Galileu e 
pelo seu professor. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

3. Você concorda com a afi rmativa que o professor faz no último 
parágrafo do texto? Explique. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4. Explique por que é grande o risco de um passageiro cair ao saltar de 
um ônibus em movimento? Em que direção esse passageiro tende 

a cair? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

5. Um objeto pesado está suspenso do teto por uma corda A, 
conforme a Figura 1. Presa na parte inferior do objeto encontra-

se uma outra corda idêntica, B. Explique qual corda se rompera se 
puxarmos a corda B:

(a) lentamente; 

(b) rapidamente. 

 

Fig 1 



186

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

6. Tente realizar os experimentos mostrados nas Figuras 2 e 3 abaixo, 
e explique o se ocorrerá com o bloco que será atingido com o martelo 

(Figura 2) e com a bilha quando o cartão for empurrado (Figura 3). 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

Fig. 2 

 

Fig. 3  
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N   o início da aula uma aluna indagou: Professor, por que é necessário empurrar 
um carrinho para que ele se desloque? E por que ele pára se deixamos de 
empurrá-lo? 

 O professor responde afi rmando que essa observação foi feita, há cerca de 
400 anos antes de Cristo, pelo sábio grego Aristóteles. E acrescentou: Aristóteles 
afi rmava que o movimento de objetos na superfície da Terra somente poderia ocorrer 
se existissem “forças” atuando sobre esses objetos – quando a força deixasse de 
atuar ele tenderia ao seu estado natural, que é o repouso. 

 Contudo, acrescenta o professor: Na Idade Média, outro sábio, Galileu Galilei, 
mostrou que Aristóteles estava errado porque ele não considerava o atrito que se 
origina no contato entre o objeto e a superfície na qual ele se movimenta. Portanto, o 
estado natural dos objetos tanto pode ser o repouso quanto o movimento retilíneo e 
uniforme.  

 E continua: Alguns anos depois o físico inglês Newton retomou os resultados de 
Galileu e defi niu qualitativamente o conceito operacional de força como sendo a ação 
que retira o objeto de seu estado natural. Porém, essa mudança no estado natural 
provocada pela força deve ser medida, ou seja, devem ser determinadas intensidade 
e direção da força aplicada que ao objeto faz variar o seu estado natural. 

 Como se faz para medir força?, indaga a aluna. O professor responde dizendo que 
é necessário defi nir uma escala de medidas de forças baseando-se na deformação 
(compressão ou distensão) produzida em uma mola por uma força nela aplicada.  
A fi gura a seguir, diz o professor, mostra o procedimento de medir força pela deformação 
da mola. E adianta: Como esse experimento é reprodutível, é possível defi nir uma 
escala numérica de força, escolhendo a massa padrão como quilograma (1 kg), a 
unidade de força como um newton (1 N) e a aceleração do objeto com massa padrão 
sob o efeito dessa força como 1m/s2. 

Aula 29 - DINÂMICA - Defi nição Operacional de Força
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Ressolva os seguintes exercícios:

1. Segundo o texto, que afi rmativa fez Aristóteles a respeito do 
movimento de objetos na superfície da Terra? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. Em que Galileu se baseou para afi rmar que Aristóteles estava 
equivocado?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

3. Explique como Newton defi niu o conceito operacional de força?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4. Considerando que sobre objetos de massa padrão sejam aplicadas 
forças, conforme mostra a fi gura do texto, determine as acelerações 

desses objetos. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

5. Considerando os dois primeiros experimentos mostrados na fi gura 
do texto, esboce um gráfi co de força aplicada versus aceleração do 

objeto. Ligue os dois pontos obtidos por uma reta que passe na origem dos 
eixos (F versus a). 
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

6. Determine a inclinação da reta que passa pelos dois pontos. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

7. Escreva a equação F em função de a, para essa reta. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

8. Um objeto de massa 0,5 kg é acelerado a 4 m/s2. Que força atua 
sobre ele?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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9. Uma força de 3 N atua sobre um objeto de massa 0,6 kg. Qual a 
aceleração produzida? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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No intervalo entre as aulas desta manhã duas professoras de Física conversavam 
sobre como explicar o conceito de massa inercial para seus alunos. A primeira 
delas afi rmou que realizaria experimentos com forças conhecidas e aplicadas 

a diversos objetos com diferentes massas. Ela, então, demonstraria que para cada 
um dos objetos, o comportamento entre a força aplicada nele e a aceleração medida 
seria representado por uma reta, cuja inclinação ou coefi ciente de proporcionalidade 
é, numericamente, igual à massa do objeto sob estudo. 

 Por exemplo, ao aplicar diferentes forças sobre dois objetos de massas m1 e m2, 
as acelerações obtidas seriam as mostradas na tabela abaixo.

 

A professora prossegue em sua exposição: dessa tabela vemos que, para a mesma 
força, a massa m1 tem aceleração igual a um quarto da aceleração obtida com o objeto 
de massa m2. E, para melhorar a compreensão dos alunos, é importante esboçar 
o correspondente gráfi co força versus aceleração, que está mostrado na fi gura a 
seguir.

 Examinando a tabela e o gráfi co percebemos que é possível associar às massas 
dos objetos 1 e 2 os “valores únicos” 2 e 0,5, respectivamente, que multiplicados pelas 
correspondentes acelerações reproduzem as intensidades das forças aplicadas e que 
aqueles valores (2 e 0,5) representam as constantes de proporcionalidade, dada por 
m = F/a .

Aula 30 - DINÂMICA - Massa Inercial

Força aplicada, em 
newtons

Aceleração, em m/s2 , 
em m1)

Aceleração, em m/s2, 
em m2)

0,50 0,25 1,00
1,00 0,50 2,00
1,60 0,80 3,20
2,00 1,00 4,00
3,00 1,50 6,00
4,00 2,00 8,00
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 Essa constante de proporcionalidade é a massa inercial do objeto. Dessa equação 
conclui-se que, quanto maior for a massa inercial do objeto maior será a força aplicada 
necessária para produzir uma dada aceleração.

 Para fi nalizar, a professora afi rma: é fundamental que nós insistamos com os 
alunos para que eles entendam que a massa inercial é uma característica do objeto.

Resolva as seguintes questões.

1. De acordo com o texto, sobre que assunto as professoras de Física 
conversavam durante o intervalo das aulas?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

2. Explique como a tabela no segundo parágrafo foi obtida. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

3. Como você interpreta a inclinação da reta no gráfi co mostrado no 
texto? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

4. Um experimento com objetos de massas inerciais m3 e m4 produz a 
seguinte tabela. 

Força aplicada, em N Aceleração, em m/s2 , em m1) Aceleração, em m/s2, em m2)

 2,00 0,50 0,40

 3,60 0,90 0,72

 4,00 1,00 0,80

 6,00 1,50 1,20

 8,00 2,00 1,60

10,00 2,50 2,00
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a) Esboce o gráfi co força versus aceleração para esse experimento;

b) Determine as massas inerciais dos dois objetos.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

5. Uma força de 5 newtons imprime à massa m1 uma aceleração de 
2,5 m/s2, e à massa m2 uma aceleração de 10 m/s2. Que aceleração 

essa força imprimirá aos dois objetos juntos?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

6. Você está de posse de dois objetos cuja razão entre suas massas, m1/m2, 
é igual a 2. Você aplica sobre cada um deles a mesma força F. Determine 

a razão entre suas acelerações. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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D     ois alunos conversavam sobre a próxima aula de Física, em que estudarão as 
forças. Um deles apresentou o seguinte questionamento: as massas inerciais 
de objetos adicionam-se ou subtraem-se, numericamente. Será que ocorre o 

mesmo com as forças? 

 O outro aluno respondeu afi rmando que as forças se comportam da mesma maneira 
que as grandezas velocidade e aceleração, ou seja, as forças têm características 
vetoriais. E continua: quando aplicamos sobre um objeto duas forças iguais na mesma 
direção e sentido, a aceleração desse objeto será o dobro daquela obtida se tivéssemos 
aplicado uma só força, isto é, os efeitos de forças aplicadas na mesma direção e 
sentido somam-se. E, se essas forças tivessem sentidos opostos, verifi caríamos que 
o objeto não seria acelerado, signifi cando que os efeitos de forças na mesma direção e 
sentidos contrários, aplicadas sobre um objeto, subtraem-se.O primeiro aluno retruca. 
Ora, esse comportamento é o mesmo que tem as massas inerciais. 
 Realmente, concorda o outro aluno. Mas para verifi carmos o comportamento 
vetorial, deveremos considerar forças aplicadas em diferentes direções sobre o objeto. 
Por exemplo, se as forças que atuam sobre um objeto têm mesma intensidade, mas 
direções perpendiculares, elas produzirão aceleração na direção da diagonal, de 45º, 
com intensidade dada por 2 2

o o oa= a +a =a 2 . Nesse exemplo, o objeto apresentaria o 
mesmo comportamento que se tivesse sob a ação de uma única força dada por F =

oF 2 , e atuando na diagonal. Essa força é conhecida como força resultante. Por 
convenção, a direção da força resultante é dada pelo ângulo entre o sentido positivo 
da reta horizontal (previamente estabelecida) e a reta da força resultante, sendo esse 
ângulo medido a partir da horizontal no sentido anti-horário.

Aula 31 - DINÂMICA - Característica Vetorial de Força

Resolva os seguintes exercícios:

1. Que questionamento foi apresentado por um dos alunos durante a 
conversa antes da aula de Física? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

2. De acordo com outro aluno, qual é o comportamento das forças e 
que grandezas físicas têm o mesmo comportamento? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

3. Explique com suas palavras a frase do terceiro parágrafo, “Ora, esse 
comportamento é o mesmo que tem as massas inerciais.” 
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

4. Um objeto sujeito a duas forças iguais e perpendiculares é acelerado 

de oa=a 2 , em que ao é a aceleração do objeto quando sujeito a 
cada uma das forças, separadamente. Explique como essa aceleração foi 
obtida. 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

5. Explique com suas palavras o que signifi ca força resultante.   

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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E     sta aula será dedicada a discutir as idéias pré-concebidas e as “regras” empíricas 
que as pessoas adquirem da observação diária de objetos em movimento, disse 
o professor. Essas idéias e regras difi cultam o entendimento da Lei da Inércia e 

do conceito de força e, em grande parte, resultam dos seguintes motivos:

1. da necessidade que exista uma força para manter o movimento de um objeto;

2. da aparente controvérsia existente entre um objeto parado e um objeto em movimento 
retilíneo uniforme;

3. de quase sempre perguntar sobre o que mantém um objeto em movimento e quase 
nunca sobre o que faz cessar o movimento do objeto;

4. da não apresentação precisa dos conceitos físicos cujos nomes são usados no 
dia-a-dia, e que possuem grande poder metafórico (massa, inércia, força, potência, 
resistência, impulso, etc.); 

5. da tendência dos professores em minimizar a difi culdade 4 acima, considerando-a 
apenas uma questão de linguagem ou semântica; 

6. da quase unanimidade dos textos de Física Elementar apresentar a Lei da Inércia 
somente verbalmente seguida de poucas demonstrações de objetos que se movem 
na ausência de atrito. 

 Tenho certeza que cada um de vocês já observou o movimento “fácil” de uma 
“pedra de gelo” que desliza sobre o tampo de vidro de uma mesa ou sobre um assoalho 
de ladrilho, diz o professor. E continua: O deslizar da “pedra de gelo” parece ocorrer 
livre de atrito entre essa pedra e a superfície, pois a água (derretida do gelo) cria uma 
espécie de “colchão” lubrifi cante e isolante que facilita o deslizar.

Aula 32 - DINÂMICA - Entendendo a Lei da Inércia

Dessa forma, considerando um bloco de gelo sobre um tampo de vidro, 
respondam às seguintes questões.

1. Como um bloco de gelo comporta-se quando ele move-se sobre 
o tampo de vidro? Que diferença é observada entre essa situação 

e aquela em que objetos comuns (caixas, por exemplo) deslizam sobre 
superfícies comuns (pisos, calçadas, por exemplo)? 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

2. Qual é a diferença observada no comportamento do bloco de gelo 
quando empurrado por uma força constante que atua continuamente 

sobre ele e quando é dado um rápido impulso?    
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

3. Que ação de nossa parte é necessária para fazer com que o bloco de 
gelo movimente-se mais e mais rápido, isto é, que ele seja acelerado 

continuamente? 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

4. De quanto deve ser a força necessária para acelerar o bloco de gelo? 
Há um valor mínimo para a força aceleradora? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

5. O bloco de gelo encontra-se em movimento. O que deve ser feito 
para que ele diminua a velocidade sem que haja mudança de direção 

do movimento?  
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

6. Considere que o bloco de gelo esteja movendo-se e que o aluno 
exerce uma força constante, para frear ou para acelerar o gelo. 

Qual é o comportamento do bloco de gelo? A seguir, suponha que a força 
exercida pelo aluno se torne cada vez menor. Qual é o comportamento 
do bloco? Qual será o comportamento do bloco de gelo quando a força 
exercida se anular? 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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7. Considere o caso em que o bloco de gelo esteja sujeito a duas forças 
constantes em sentidos opostos, cada uma exercida por uma das 

mãos. Como o bloco se comportará se uma das forças for maior que a 
outra? E quando as forças forem de mesma intensidade?  
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

8. Considere o caso em que o bloco esteja em movimento. Que ações 
provocarão a mudança de direção do movimento desse bloco? O 

que deve ser feito para que o bloco passe a mover-se em uma direção 
perpendicular à direção inicial? E em alguma outra direção? 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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Aula 33 - DINÂMICA – 2ª Lei de Newton

O professor iniciou a aula solicitando que uma aluna formulasse a Segunda Lei de 
Newton. Ela respondeu, prontamente, que essa lei se enunciava assim: F = ma, 
onde F é a força que atua sobre o objeto, m, sua massa e a, a aceleração. 

 Sua resposta lacônica é muito comum, disse o professor. Contudo, é necessário 
fazer três observações, uma fundamental e as outras não tão importantes. Em primeiro 
lugar, a força não é conseqüência da aceleração, mas é exatamente o oposto, a 

aceleração impressa ao objeto resulta da aplicação da força. Por isso, a formulação 

mais apropriada e lógica para essa lei deve ser escrita como, Fa = m. 

 E continua em sua explicação: Em segundo lugar, a aceleração impressa ao objeto 
é devido a todas as forças que atuam sobre ele. Dessa forma, ao formular essa lei o 
melhor é utilizar o termo mais preciso “a resultante das forças”, ao invés de “força”.

 E agora, a terceira e mais importante observação, disse o professor: A 2ª Lei de 
Newton estabelece a relação entre a força e a aceleração. Mas força e aceleração são 
grandezas vetoriais que se caracterizam não só pelo seu valor numérico ou intensidade 
mas também pela direção. Em sua formulação você não disse nada sobre a direção 
e isso é uma omissão grave. Na verdade, você formulou a 2ª Lei de Newton de forma 
incompleta. 

 Para fi nalizar o professor resolveu formular corretamente a 2ª Lei de Newton: a 
aceleração de um objeto é diretamente proporcional a resultante de todas as forças 

aplicadas ao dito objeto, e inversamente proporcional à massa do objeto, sendo dirigida 

ao longo da resultante das forças. Analiticamente, esta formulação se expressa como, 

Fa = m

rr
, onde as setas sobre as letras servem para indicar as grandezas vetoriais.

Resolva os seguintes exercícios.

1. De acordo com o texto o professor fez três observações a respeito 
da defi nição da 2ª lei de Newton formulada por uma das alunas. 

Explique a primeira dessas observações.
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

2. Diga qual foi a segunda falha cometida pela aluna ao formular a 
segunda lei de Newton.    

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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3. Explique a mais grave omissão cometida pela aluna ao formular a 2ª 
Lei de Newton. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

4. Transcreva a formulação correta da 2ª Lei de Newton.
 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

5. Um bloco de massa 1,2 kg é empurrado sobre uma superfície 
horizontal por meio da aplicação de uma força F =10N

r
, conforme 

indicado na fi gura abaixo. Calcule o módulo da força normal exercida pela 
superfície sobre o bloco, em newtons. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

6. Um bloco A, de massa igual a 2,0 kg, é colocado sobre 
um bloco B, de massa igual 4,0 kg, como mostrado 

na fi gura ao lado. Sabendo-se que o sistema permanece em 
repouso sobre uma mesa, calcule a força que a mesa exerce 
sobre o bloco B, em newtons.

 ____________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________



Caderno da aluna 
e do aluno

Aula 34

Física

DINÂMICA - 3ª Lei de Newton



207Física

Aula 34 - 3ª Lei de Newton

Aprofessora anuncia que a aula será dedicada à Terceira Lei de Newton e 
chama uma aluna para responder à seguinte situação: Um cavalo arrasta uma 
carroça. Como conseqüência disso o cavalo e a carroça aceleram-se. Mas, por 

essa lei, o cavalo aplica uma força sobre a carroça e esta aplica sobre ele uma força 
exatamente igual mas de sentido contrário. Por que então cavalo e carroça aceleram-
se? 
 A aluna diz que a questão é mais complexa do que aparenta. E continua: - De 
acordo com a terceira lei, as forças mútuas que são feitas entre o cavalo e a carroça, 
que formam um “objeto único ou sistema”, não podem produzir aceleração a esse 
“objeto único”, pois essas forças atuam em diferentes partes do “objeto único ou 
sistema”. Para resolvermos a questão é necessário que haja um outro objeto além do 
cavalo e da carroça. Nesse problema, é a própria Terra. Assim, temos três conjuntos 
de duas forças: 1. a força do cavalo puxando a carroça, (fo) e reação; 2. a força com 
que o cavalo empurra a Terra para trás (F) e sua reação; 3. a força com que a carroça 
empurra Terra, (f), e reação, conforme mostrado na fi gura acima. Devemos observar 
que sobre cada um dos objetos (cavalo, carroça e Terra) atuam duas forças como 
resultado da interação de um deles com os outros dois. 
 A aluna fi naliza dizendo: - A aceleração do objeto único “cavalo -carroça” é 
produzida pela força resultante de todas as forças que ativam sobre ele. Essas forças 
são quatro (f - fO + fO  - f) e a resultante é igual a f - f.

Resolva os seguintes exercício:

1. Qual a situação que a professora coloca para ser respondida pela 
aluna? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

2. A aluna afi rma que para resolver a questão colocada pela professora é 
necessário a existência de outro objeto, além do cavalo e da carroça. 

Que objeto é esse e quais os conjuntos de forças que se estabelecem? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

3. Quantas forças atuam sobre cada um dos objetos, devido a interação 
de um deles com os outros dois? 

→ → → → → →
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

4. Explique a afi rmativa feita pela aluna no último parágrafo. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

5. Para cada uma das situações (a) e (b) abaixo, descreva cada força 
em palavras (qual a sua natureza – gravitacional, contato, etc.) 

e estabeleça qual força é exercida sobre qual objeto. Mostre o tamanho 
relativo das forças usando setas grandes para grandes forças e setas iguais 
para forças iguais. Finalmente, identifi que os pares ação-reação.

(a) Você está sentado em uma cadeira sobre o piso. Esboce separadamente 
os diagramas de força para o seu corpo, a cadeira e a Terra. 

(b) Você se encontra de pé em um barracão, puxando verticalmente para 
baixo uma mola que está atada na parte de baixo de um bloco que, por sua 
vez, está pendurada do teto por uma corda. Esboce diagramas de forças 
separados para o seu corpo, a mola, o bloco, a corda, o teto e a Terra.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________



Caderno da aluna 
e do aluno

Aula 35

Física

DINÂMICA - Aplicações das Leis de Newton - 1



210 Física

Aula 35 - DINÂMICA - Aplicaçoes das Leis de Newton - 1

Resolva as seguintes questões. 

1. Sobre que tema a professora dedicará esta aula e a próxima?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

A professora de Física inicia os trabalhos afi rmando que nesta aula e na 
próxima aula nos dedicaremos a estudar aplicações das leis do movimento de 
Newton. 

 E continua. As estatísticas indicam que o uso do cinto de segurança previne 
lesões mais graves em motoristas e passageiros no caso de acidentes. Por isso o 
seu  uso deve ser obrigatório. Verifi ca-se que: 1. Em caso de acidente, sem o cinto 
de segurança, o corpo do ocupante do veículo é atirado para frente; 2. A chance de 
sair ileso de um acidente sem o uso do cinto de segurança é de uma em mil; 3. O uso 
do cinto de segurança reduz de 60% a 80% as mortes em choques frontais. A fi gura 
acima mostra o que pode acontecer com  motoristas e passageiros que não usam o 
cinto de segurança. Explique com qual lei da Física a função do cinto está relacionada, 
solicita a professora a um aluno. 

 Prontamente, o aluno responde que todas as pessoas que se encontram no interior 
do veículo deslocam-se com a mesma velocidade que ele. O carro, ao ser freado 
bruscamente, tende a parar – e eventualmente pára – assim como tudo aquilo que 
estiver a ele preso. O que não estiver preso ao carro, por inércia, tenderá a continuar 
o seu movimento. Dessa forma, se a pessoa, no banco dianteiro, não estiver presa 
com o cinto de segurança continuará o seu movimento e se chocará com o pára-
brisa, conforme mostra a fi gura. Portanto, fi naliza o aluno, a lei da Física que está 
relacionada com o cinto de segurança é a 1ª Lei de Newton ou Lei da Inércia.
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2. O que as estatísticas sobre acidentes de trânsito indicam? Que 
obrigatoriedade é indicada?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

3. Quais os três pontos são tirados das pesquisas realizadas?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 4. Explique com qual lei da Física a função do cinto de segurança está 
relacionada. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

5. O que ocorrerá com um passageiro, sem usar o cinto de segurança, 
sentado no banco traseiro de um carro em movimento, quando o 

carro frear bruscamente?
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

6. Observe a fi gura ao lado e responda: Por 
que o cavaleiro é jogado para   frente 

quando o cavalo pára bruscamente, recusando-
se a pular o obstáculo?

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________________________________

7. Um objeto de massa m está em queda livre próximo à superfície da Terra, 
cuja massa é M. Qual força atua na Terra e no objeto? Esboce um desenho 

mostrando o objeto, a Terra e as forças atuantes.  
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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Aula 36 - DINÂMICA - Aplicações das Leis de Newton 2

O professor sugere que os alunos analisem a fi gura que encima o título da 
aula, e pergunta: Existirá diferença na aceleração dos blocos se as crianças 
empurram o bloco grande ou o bloco pequeno? 

 Uma aluna se apresenta e diz: Inicialmente, temos que desenhar os blocos 
separadamente e colocar as forças que atuam sobre cada um deles. A aluna desenha 
uma fi gura na lousa: Nessa fi gura são mostradas as forças verticais que atuam sobre 
cada bloco, que são os seus pesos e as normais – as forças que a superfície faz sobre 
eles. 

 Continuando a aluna afi rma que a aceleração dos blocos independe se a força 
feita pelas crianças atua inicialmente sobre o bloco pequeno de massa m ou sobre o 

grande, de massa M, pois a força acelerará a mesma massa total nos dois casos, que 

é igual a m+M. Portanto, a aceleração vale  Fa= 
m+M

, para os dois casos. 

 Encorajada pelo olhar do professor a aluna continua: No primeiro caso, a força 
aplicada no bloco maior, F, “reparte-se” em duas frações: a fração F-f ’, que acelera 
o bloco maior e a fração que “sobra”, f ’, que acelera o bloco menor. A força f ’ é a 
força de contato entre os blocos. No outro caso, a força aplicada no bloco menor, F, 
“reparte-se” nas frações f  e F–f , sendo essa última a força de contato entre os blocos. 
Duas observações devem ser feitas: que f ’=f  e que a força de contato depende de 
qual bloco é empurrado por F.

Responda os seguintes exercícios:

1. Explique com suas palavras a pergunta feita pelo professor ao iniciar 
a aula. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

2. Esboce o desenho feito pela aluna para responder a pergunta do 
professor.
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3. Determine a aceleração para os dois casos e verifi que que se trata 
da mesma aceleração.    

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

4. Descreva, em ambos os casos, cada uma das forças que atua sobre 
os blocos.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

5. Mostre que as duas observações feitas pela aluna são verdadeiras.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

6. Considere um objeto de massa, m, puxado sobre um plano rugoso, 
por uma corda de massa desprezível, com uma força F, inclinada do 

ângulo θ, relativo à direção horizontal, conforme é mostrado na fi gura ao 
lado. Sendo μe o coefi ciente de atrito estático e P o peso do bloco, para qual 
valor da força aplicada na corda o bloco começara a escorregar? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________



Biologia





Caderno da aluna 
e do aluno

Aulas 25 e 26

Biologia

Som, audição e surdez (I)



218 Biologia

  O som que destrói*

O hábito de ouvir música alta em tocadores de MP3 tem trazido sérios problemas 
para os ouvidos, que possuem estruturas muito especializadas e delicadas, 
responsáveis pela audição.

Os tocadores de MP3 atuais são tão potentes, que podem atingir uma intensidade 
sonora de até 120 dB (decibéis), em seu volume máximo. Para se ter uma idéia, isto 
equivale à intensidade de uma turbina de avião durante a decolagem!

Mas o ouvido humano sofre com isso e, quando exposto a sons acima de 85 dB por 
tempo prolongado, que seria o barulho do trânsito numa avenida movimentada, já 
pode apresentar perdas auditivas. O grande problema é que este tipo de perda auditiva 
costuma ser irreversível. Em alguns casos uma única exposição a sons intensos pode 
prejudicar a audição para sempre. 

Além da perda de audição, o som muito alto de 
tocadores de MP3, discotecas e shows, pode agredir 
o ouvido de outras formas, causando zumbido e 
difi culdade de entendimento.

Ou seja: pessoas jovens terão problemas auditivos 
muito antes que seus pais e avós!

Para proteger o ouvido bastam alguns simples 
cuidados:

• Deixe o volume do tocador de MP3 na metade do volume máximo do aparelho.

Aulas 25 e 26 - Som, audição e surdez (I).
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• Fique atento para que o som saído dos fones não seja ouvido pelos amigos ao 
redor.
• Evite fi car muitas horas seguidas ouvindo MP3. 

• Procure ajuda médica tão logo seja percebida qualquer alteração da audição.

São pequenas atitudes capazes de produzir grandes benefícios para o ouvido. Dessa 
maneira, você será recompensado com muitos anos de sons agradáveis, prazerosos 
e memoráveis, apenas cuidando da sua saúde auditiva.

(Fonte: texto extraído de http://www.saudeauditiva.org.br/novo_site/)
(*) O texto não possui título no original. O título aqui utilizado foi acrescentado pelos autores da aula.

1. Conheça o signifi cado das palavras sublinhadas no texto. Se for 
preciso, use o dicionário.

Decibéis: ___________________________________________________
___________________________________________________________

Irreversível: _________________________________________________
___________________________________________________________

2. No texto é feita uma comparação entre a intensidade do som de um 
MP3, em seu volume máximo, e a do som de uma turbina de avião 

durante a decolagem. A comparação afi rma que:

a) O volume máximo de um tocador de MP3 é menos intenso do que o 
som de uma turbina de avião.

b) O volume máximo de um tocador de MP3 é mais intenso do que o som 
de uma turbina de avião.

c) O volume máximo de um tocador de MP3 é equivalente à intensidade 
do som de uma turbina de avião.

d) Não faz sentido comparar o volume máximo de um tocador de MP3 
com a intensidade do som de uma turbina de avião, pois são sons 
completamente diferentes.

Após responder essa questão, discuta, em classe, a sua conclusão com 
seu professor e seus colegas, verifi cando se todos entenderam do mesmo 
jeito. Aproveite e tire conclusões sobre sua própria atitude em relação ao 
problema tão comum de se escutar som alto demais.
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3. Preste atenção às afi rmações a seguir, entre aspas: 

“Para que uma pessoa sofra lesão 
permanente no ouvido e fi que parcial ou 
totalmente surda, seria preciso ouvir som 
em aparelhos de MP3 sempre no volume 
máximo, e isso por muitos anos”. 

“Não corremos risco de surdez se 
pusermos o volume do aparelho um 
pouquinho abaixo do máximo – mais ou 
menos equivalente a 100 dB, por exemplo, 
já resolve”. 

“Mesmo que soframos uma lesão no 
ouvido por ouvirmos som muito alto, essa 
lesão pode ser curada depois, se eu parar de ouvir som assim”.

Identifi que três argumentos apresentados no texto principal desta aula que 
contradizem, respectivamente, as três afi rmações feitas acima:

a) _________________________________________________________
___________________________________________________________

b) _________________________________________________________
___________________________________________________________

c) _________________________________________________________
___________________________________________________________

4. Além do tocador de MP3, o texto menciona mais dois exemplos em 
que adolescentes e jovens se submetem a ouvir som alto demais, 

causando-lhes danos bastante sérios à audição. Quais são esses dois 
exemplos? 

a) _________________________ ; b) ____________________________

5. Entre as dicas sobre alguns cuidados simples para protegermos 
nossos ouvidos, há uma que diz o seguinte: “Fique atento para que 

o som saído dos fones não seja ouvido pelos amigos ao redor”. O que o 
texto quis dizer com isso?

http://www.saudeauditiva.org.br/novo_site/ 
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___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

6. Leia os quadrinhos a seguir:

O divertido personagem Calvin está gritando por sua mãe. Hoje em dia 
muita gente fala alto demais, até gritando, porque sua audição anda ruim 
devido ao excesso de barulho – por exemplo, a mania de escutar som com 
volume muito alto (considera-se “muito alto” acima da metade do volume 
do aparelho). Observe com atenção os quadrinhos, novamente, pense e 
responda: Calvin está gritando porque já tem problemas auditivos, ou é por 
algum outro motivo? Explique sua resposta.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

7. Construa um gráfi co simples, onde o eixo Y represente os níveis de 
ruído em decibéis (dB) de 0 a 120, e no eixo X estejam quatro fontes 

de emissão de barulho:

um aparelho de MP3 desligado.• 
o mesmo aparelho no volume equivalente ao limite máximo em que • 
a audição começa a ser prejudicada (de acordo com a informação 
dada pelo texto). 

http://www.lucasea.blogger.com.br/calvin%20blog.JPG 
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o mesmo aparelho no volume máximo  (segundo exemplo usado no • 
texto).
a turbina de um avião decolando.• 
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Som alto no MP3 pode provocar surdez* 

A disseminação dos tocadores de MP3, com 
seus indispensáveis fones de ouvido, pode 
estar prejudicando irreversivelmente o 

aparelho auditivo dos usuários. Sua utilização diária 
com intensidade acima do limite tolerável pelo ouvido 
humano contribui para a perda da audição, alerta 
Ektor Onishi, otorrinolaringologista e coordenador da 
Campanha Nacional da Saúde Auditiva, da Sociedade 
Brasileira de Otologia.

Principais adeptos dos tocadores, os jovens são os 
mais vulneráveis aos perigos da má utilização dos 
aparelhos. Com o volume do aparelho no máximo, a 
intensidade sonora de uma balada romântica ou de 
um rock pesado alcança 120 decibéis, próxima à de 
um estampido de uma arma de fogo (130).

Segundo Onishi, o volume do tocador jamais deve 
ultrapassar o limite de 60 decibéis, ou seja, metade 
da potência total dos aparelhos.

A campanha é direcionada principalmente a jovens 
que usam demais os sons com fones de ouvido, 
e dizem que só largam os seus aparelhos para 
recarregá-los.

“Eu não fi co sem música. Ando para cima e para 
baixo com isso”, diz uma jovem, mostrando seu 
iPod com 70% do volume total. Ela conta que 
já estourou um fone por exagerar na altura do 
som, mas não acredita em uma provável perda 
de audição. “A minha mãe acha que eu já estou 
surda, porque às vezes falo alto, mas eu acho 
que não.” 

Outra jovem diz ter interesse em conhecer a campanha, mas afi rma que já usa o seu 
tocador com o volume “mais baixo possível” - 80% do total durante a conversa com a 
reportagem - e que “acha que não vai mudar seus hábitos” depois de conhecer 
as informações.

Aulas 27 e 28 - Som, audição e surdez (II)

http://www.mundoplug.com.br/aparelhos
-com-fone-de-ouvido-podem-causar-
surdez-2236.aspx 

http://d.yimg.com/br.yimg.com/pi/news/080327/ydownload
_getty/i/ca-ae44186b37d4b6a5296f460f86dc2fb1.jpeg 
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Doença invisível 

“A surdez é uma doença invisível, lentamente progressiva. Então, os jovens não se 
preocupam com a altura do som e usam os tocadores de MP3 indiscriminadamente. 
Você só vai conseguir identifi car que tem um problema quando algum sintoma 
aparecer: difi culdade para conversar no telefone ou para entender o que as pessoas 
falam. Quando chegarem na faixa dos 40 anos, eles vão ter suas atividades sociais 
prejudicadas”, afi rma Onishi, ressaltando que as possíveis lesões no ouvido são 
permanentes e irreversíveis.

(*) Texto adaptado de matéria da Folha de S.Paulo, veiculada em 11/11/2008, redigida por Caio 
Jobim. Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u466353.shtml.

1. Descubra o signifi cado correto das palavras sublinhadas no texto. 
Se necessário, use o dicionário.

Otorrinolaringologista:___________________________________________

Otologia: _____________________________________________________

Vulneráveis: __________________________________________________

Estampido: ___________________________________________________

2. O que o texto quer dizer quando fala que som com volume alto, 
principalmente com fones de ouvido, “prejudica irreversivelmente o 

aparelho auditivo dos usuários”?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

3. Imagine um aparelho que toca MP3 cujo controle de volume vai até 
o 12. Com base no que diz o texto, pense, calcule e responda:

a) Se o usuário quer manter sua saúde auditiva e não fi car surdo, em 
que número, de 0 a 12, ele deve manter o volume do seu aparelho?
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b) Numa parte do texto, uma jovem, demonstrando completa ignorância 
do problema que está causando nela mesma, diz que já ouve o som no 
“volume mais baixo possível”, e no mesmo parágrafo diz em quantos por 
cento (%) do volume total do aparelho estava o volume que ela escutava 
naquele momento. Calcule em que número estaria o volume se o aparelho 
dela fosse o de que fala o enunciado da questão, cujo controle vai de 0 a 
12. 

c) O texto diz que um aparelho de MP3 no volume máximo atinge 120 
decibéis, porém jamais deve ultrapassar os 60 decibéis. Nesse caso, que 
número desse controle de volume (que varia de 0 a 12) corresponderia aos 
60 decibéis que não devem ser ultrapassados?

___________________________________________________________

d) A mesma jovem de que falamos no item (b) afi rma na reportagem que 
“acha que não vai mudar seus hábitos depois de conhecer as informações”. 
Você acha que a atitude dela foi: (marque um ou mais itens).

(     ) Inconseqüente (     ) Inteligente (     ) Alienada

(     ) Irresponsável  (     ) Racional (     ) Corajosa

Resolução 

Resolução 
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Discuta com seus colegas, e com auxílio do professor, sobre a postura 
dessa jovem e as opiniões da turma a respeito disso, conforme o que cada 
um marcou nos parênteses acima.

4. O otorrinolaringologista disse que a surdez é uma “doença invisível”. 
O que ele quis dizer com isso?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

5. Já está mais do que claro que sons de alta intensidade prejudicam 
nossos ouvidos. Ouvir sons com volume “muito alto” danifi ca partes 

do sistema auditivo e tem provocado surdez em milhares de adolescentes 
e jovens. Pior ainda se for em fones de ouvido. Como você deve lembrar-
se, o nível de intensidade sonora é expresso em decibéis (dB). Entre 65 
e 85 dB, se o ruído for constante e duradouro, pode haver lesão auditiva. 
E em intensidades acima disso, mesmo o ruído acontecendo uma única 
vez, pode haver danos ao ouvido. Usando apenas a lógica e a atenção, 
correlacione as colunas a seguir:

6. Leia o texto:

As perguntas abaixo podem ajudá-lo a analisar se sua audição precisa ser 
verifi cada – marque com um “X” as perguntas que você responderia “sim” 
em relação a você:

 (A) Conversa normal  (       ) 130 db 

(B) Motocicleta (       ) 110 dB 

(C) Show de rock (       ) 140 dB 

(D) Avião decolando (       ) 60 dB 

(E) Sussurro (       ) 0 dB 

(F) Silêncio absoluto (       ) 20 dB 

Detectando a Perda Auditiva

O aparecimento da perda auditiva pode ocorrer gradualmente e, muitas vezes, apenas 
nos damos conta de nossas difi culdades através da reação de outras pessoas em 
nosso círculo de convivência. A perda auditiva pode estar relacionada à idade, mas 
pode também sercausada por fatores como a exposição prolongada a ruídos muito 
intensos, a utilização de determinados medicamentos, antecedentes familiares e outros. 
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1- (     ) Você costuma pedir para que as pessoas repitam o que acabaram 
de dizer?
2- (     ) Você prefere o volume da TV ou do rádio mais alto do que os 
demais?
3- (     ) As pessoas parecem estar murmurando quando falam com você?
4- (     ) Você tem zumbido nos ouvidos?
5- (     ) Você responde coisas diferentes das que foram perguntadas?
6- (     ) Você sente difi culdades durante conversas ao telefone?
7- (     ) Você escuta o que as pessoas falam, mas não entende?

Quantas perguntas você marcou? _____________

Se tiver marcado pelo menos uma destas perguntas, é recomendável 
que procure um médico otorrinolaringologista para uma avaliação mais 
detalhada.

Fonte: Oto em Notícias, publicação da Gn Resound/Danavox
Adaptado de: http://www.saudeauditiva.org.br/novo_site/index.php?s=detectando_perda_

auditiva.php
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Os enigmas da pele

A pele é o maior órgão do corpo humano. Sim, a pele é um órgão, e não um 
tecido, como muita gente pensa. E sabe por quê? É que tecido é um conjunto de 
células trabalhando para um mesmo objetivo. Órgão geralmente é um conjunto 

de tecidos, os quais trabalham juntos para realizar uma ou mais funções. Como a pele 
possui tecidos epiteliais, conjuntivos, nervoso, sangüíneo e muscular, que existem ali 
para realizar diversas funções, conclui-se que a pele é um órgão, e não um tecido.

A pele divide-se em duas camadas, como pode ser observado na fi gura: epiderme 
e derme. Como o prefi xo “epi” signifi ca superfície, a epiderme é a camada mais 
superfi cial, sendo a derme a mais profunda.

Aulas 29 e 30 - Pele

As duas camadas da pele são bastante 
vivas, repletas de células que não param 
de trabalhar. A epiderme é formada por 
muitas células que se multiplicam sem 
parar, fazendo mitoses, e à medida 
que células novas vão nascendo, 
empurram as mais velhas para cima, 
formando várias camadas. Quando 
vão chegando pertinho da superfície, 
as células epidérmicas morrem e 
se desmancham, produzindo uma 
camada de matéria morta e de uma 
proteína bem resistente chamada 
queratina, a mesma que constitui 
os pelos e as unhas. A queratina é 
fabricada pelas próprias células da 
epiderme à medida que vão subindo 

Adaptado de: http://acd.ufrj.br/labhac/figura29_arquivos/image002.jpg 

Fotografia microscópica da pele, mostrando: 1 – Camada 
queratinizada da epiderme (observe as camadas de restos de 
células mortas e queratina, que vão descamando com o tempo 
e se renovando); 2 – o restante da epiderme; 3 – derme. 

1

2

3
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nas camadas, e essa parte feita só de queratina e células mortas recebe o nome de 
camada córnea ou queratinizada.

A camada queratinizada é tão fi na quanto uma folha de papel; mesmo assim, consegue 
proteger a parte viva da nossa pele contra invasões de fungos, bactérias e vírus, 
e também contra pequenos atritos e arranhões que poderiam estragar as sensíveis 
células. Por isso, precisamos preservar bem a camada córnea, pois se tirarmos essa 
proteção, muita coisa ruim pode entrar em nosso corpo...

Observe na fi gura principal que não há vasos sangüíneos na epiderme. Artérias e 
veias só aparecem a partir da derme, a camada mais profunda. Aliás, quase toda a 
variedade de componentes da pele encontra-se na derme. 

Os pelos e glândulas como as sebáceas, que produzem a oleosidade da pele e 
dos pelos, e as sudoríparas, que produzem o suor, formam-se a partir da epiderme. 
Contudo, se verifi car na fi gura inicial, verá que os pelos e essas glândulas começam 
lá dentro da derme. Como se explica isso? Fácil: é que, em algumas partes, a própria 
epiderme “mergulha” na derme – veja com mais cuidado, na fi gura principal, e notará 
que tanto o pelo quanto a glândula sebácea são cercados por células da epiderme.

Abaixo da pele existe o tecido subcutâneo (sub = abaixo; cútis = pele), também 
conhecido como adiposo. Ele é constituído por células de gordura, os adipócitos, já 
estudados em outra aula. Na ocasião vimos que cada adipócito se enche de gordura, 
ou se esvazia, dependendo se a quantidade de energia que consumimos em nossa 
alimentação diária é maior, igual ou menor do que a quantidade de energia que 
gastamos em nossas atividades.

Cuide da sua pele. Ela é um órgão maravilhosamente complexo, tão importante quanto 
o coração, o fígado ou qualquer outro. Nossa saúde depende, e muito, da saúde da 
nossa pele.

(Autor: Prof. Ricardo Marques, 2008)

Agora é hora de exercitar os neurônios e pensar a respeito do que você 
leu. Vamos lá?

1. O texto fala que na pele existe tecido muscular. Encontre na fi gura, e 
diga o nome da parte da pele que é formada por esse tipo de tecido. 

Feito isso, deduza para que serve esse pequeno músculo.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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2. Localize na fi gura pelo menos um exemplo que confi rme o que o 
texto diz a respeito de na pele existir tecido nervoso.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

   

3. A fi gura mostra que na superfície da pele existem poros sudoríparos. 
Usando a lógica, para que você acha que serve um poro desses?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4. Quando engordamos, em que parte do corpo, visível na fi gura, a 
gordura se acumula? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

    

5. Quando nos cortamos ou arranhamos e aparece sangue, que parte 
da pele foi atingida? (Marque a alternativa correta)

a) Camada córnea 

b) Epiderme
c) Derme
d) Glândula sebácea
e) Folículo piloso
 

Explique sua conclusão:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
     

6. Nesta fi gura, identifi que os números com as seguintes partes da 
pele: 
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(     ) Epiderme
(     ) Derme
(     ) Camada córnea (queratinizada)

Qual das partes da fi gura corresponde 
ao tecido adiposo (subcutâneo)?

______________________

7. Na base da epiderme existem células chamadas melanócitos. A 
função delas é fabricar uma substância escura chamada melanina, 

cujo objetivo é proteger a pele contra o excesso de radiação solar. Cada 
pessoa tem uma quantidade própria de melanócitos, podendo produzir 
mais ou menos melanina. Isso defi ne a cor 
da pele do ser humano: se mais clara, mais 
escura, ou nos muitos tons intermediários. 
Essa diferença vem dos processos de 
seleção natural que os agrupamentos 
humanos sofreram ao longo de sua história: 
por exemplo, entre os que viviam em 
ambientes muito abertos e ensolarados, os 
que tinham pele com poucos melanócitos 
sofria bastante, sua pele adoecia e essas 
pessoas morriam mais cedo; o contrário 
acontecia com os que tinham pele muito 
escura em ambientes mais fechados e com 
pouco sol. Dessa maneira populações com 
certa cor de pele foram sendo selecionadas 
em cada ambiente, ao longo do tempo.

Discuta com seus colegas, 
mediados pelo professor, a respeito 
da polêmica questão do racismo: faz 
sentido considerar um ser humano 
superior ou inferior ao outro por 
causa da diferença no número de 
melanócitos em sua pele?

http://www.saberweb.com.br/saude/images/pele.jpg 

 http://bp0.blogger.com/_jvJtDljpoXI/R50C4mmHdMI/AAAAA
AAAAPI/1NfMXJhrlJE/s1600-h/Racism.gif 

http://www.fightdiscrimination.net/3455258_thumbnail.jpg 
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Aula 31 e 32 - Paleontologia

             Desventuras de um lagarto pré-histórico      por Ricardo B. Marques      

O sol ao horizonte refl ete a cor alaranjada nas cálidas águas do grande lago. 
Estamos bem ao sul de um Ceará pré-histórico, repleto de misteriosas 
criaturas. O chão estremece com a pisada de enormes dinossauros, que 

parecem recolher-se após mais um dia de intensa atividade – enquanto uns vieram de 
pastar na vegetação, outros se encontram exaustos dos rigores da caça. Mas àquela 
hora, quase anoitecendo, também há os de atividade noturna, que despertam justo 
quando outros adormecem. Entre eles, carnívoros capazes de devorar rapidamente 
outros répteis menores.

Em meio a esse cenário, na reentrância de uma rocha, dois pequenos lagartos põem 
a cabeça para fora, espreitando o ambiente. Tentam perceber o melhor momento 
para correrem de volta à toca, após fartarem-se de insetos e minhocas. Todo cuidado 
é pouco: se vacilam, uma fera os 
abocanha.                                  

Olham para um lado e para outro. 
Parece que os dinossauros se 
aquietaram. Os notívagos entraram 
na mata do outro lado, farejando 
novas vítimas. É a oportunidade 
de correr em disparada.

Já a meio caminho, repentinamente 
uma sombra interpõe-se entre eles 
e a lua cheia que já orna o céu noturno. 
Sem parar nem recuar, olham para cima: um pterossauro, réptil alado que habita as 
escarpas do grande lago, dá-lhes um rasante. Pronto, foram vistos. Que fazer, senão 
correr?

     

http://www.fotoplatforma.pl/foto_galeria/975_DSCN2560.jpg 
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1. Encontre, se necessário com o dicionário, o signifi cado das palavras 
grifadas no texto:

a) cálidas: _________________________________________________

__________________________________________________________

b) rigores: _________________________________________________

__________________________________________________________

c) reentrância: ______________________________________________

__________________________________________________________

d) espreitando: _____________________________________________

__________________________________________________________

e) sedimento: _______________________________________________

__________________________________________________________

2. Do que você leu, que parte nos permite saber os hábitos alimentares 
do que o texto chama de “misteriosas criaturas”?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Instintivamente os dois lagartos se separam, seguindo trajetórias opostas. É a lei da 
sobrevivência. O pterossauro olha por sob sua esnobe crista. Escolhe um deles e 
parte em perseguição. O pobre lagarto mal se dá conta de que ruma, quase às cegas, 
para o penhasco. Não foi possível frear nem desviar. Tarde demais. Despenca nas 
águas do lago, enquanto o pterossauro guina para cima, desistindo da empreitada. 

O pobre lagarto não resiste à queda. Seu corpo fl utua por alguns minutos, e então 
afunda nas escuras águas, sempre turvas com tantas partículas de fi no sedimento. No 
fundo, em condições com poucas bactérias decompositoras, o sedimento se deposita 
lentamente sobre o corpo do pequeno animal, até cobri-lo por completo. Mais tarde, 
muito mais tarde, uma parte ou quase o todo do animal pode virar rocha, junto com 
os sedimentos que se acumularam. Um pequeno lagarto, apenas um entre milhares 
e milhares de organismos animais e vegetais que ali caíram, sendo preservados pelo 
raro processo de fossilização...

*        *        *



237Biologia

3. O texto faz uso do termo “notívagos”. Sem apelar para o dicionário, 
deduza, a partir do entendimento do texto:        

a) O que signifi ca essa palavra:
___________________________________________________________
___________________________________________________________

b) A quem ela se refere, considerando os seres que se agrupavam 
próximos do grande lago, conforme dito no primeiro parágrafo:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

4. O texto deixa claro que os dois lagartos eram:

a) carnívoros

b) herbívoros

c) onívoros
Justifi que: __________________________________________________
___________________________________________________________

5. As bactérias decompositoras têm esse nome porque decompõem 
matéria morta. Por exemplo, essas bactérias são capazes de fazer 

desaparecer animais e plantas mortos, transformando a maior parte do 
material que os compõe em substâncias úteis ao ambiente. O texto menciona 
que no fundo do lago, onde o corpo do lagarto fi cou, havia poucas bactérias 
desse tipo, e em seguida fala do processo de formação de fósseis. Usando 
apenas a lógica, deduza qual a relação entre a ausência de decompositores 
no fundo do lago, e o fato de o lagarto haver se tornado um fóssil bem 
preservado. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Continuação das “Desventuras de um lagarto pré-histórico”

Brasil, sul do Ceará. O antigo grande lago, outrora testemunha de inigualável 
exuberância dos mais estranhos seres vivos, deixou de existir. Tremores e movimentos 
de todos os tipos, as muitas camadas de sedimentos petrifi cados, que antes lhe 
constituíam o fundo, elevaram-se, formando uma bela chapada, sobre a qual se formou 
uma fl oresta. A Chapada do Araripe acabou tornando-se uma das regiões mais ricas 
em fósseis em todo o mundo.
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Dois paleontólogos cearenses pesquisam fósseis na chapada. Quase por milagre, 
suas mãos deparam-se com uma pequena placa de rocha sedimentar, revelando 
curiosa fi gura. Com olhar mais atento, observam uma forma bem delineada. Com 
cerca de 15 centímetros, as características lembram as de um lagarto. Na verdade, 
é um lagarto. Um pequeno lagarto fóssil, que um dia, por algum motivo, morreu nas 
águas do grande lago extinto. Qual terá sido sua dramática história?

*        *        *

Ano 1997 dC. Dois paleontólogos cearenses, Francisco Bonfi m Júnior e Ricardo B. 
Marques (autor deste texto), publicam a descrição de um novo gênero e uma nova 
espécie de lagarto que viveu no período Cretáceo, compartilhando o ambiente com 
dinossauros, pterossauros e outros seres magnífi cos. A ele deram o nome de Tijubina 
pontei, pela semelhança com o lagarto “tijubina”, bastante conhecido no Nordeste, e 
em homenagem ao geólogo Francisco Celso Ponte, grande estudioso da geologia da 
Chapada do Araripe, já falecido. 

Fósseis de lagarto são bastante raros, diferente dos peixes e dinossauros, por exemplo, 
que temos em relativa abundância. Por isso, Tijubina pontei tem sido reconhecido na 
literatura científi ca como um achado histórico, que veio para lançar uma luz sobre a 
compreensão da trajetória dos lagartos ao longo das eras.

http://lh3.ggpht.com/_vhXCIAugqmw/SMBK9J5akQI/AAAAAAAAAGA/T7WnbmVElMo/IMGP6738.JPG 
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6. Descubra, se necessário usando o dicionário, o signifi cado correto 
dos termos sublinhados no texto:

a) exuberância: ______________________________________________

___________________________________________________________

b) paleontólogos: _____________________________________________

___________________________________________________________

c) geologia: _________________________________________________

___________________________________________________________

7. Observe, a seguir, o mapa do Ceará.

Fóssil do lagarto Tijubina pontei, descrito pelos paleontólogos cearenses Bonfim Júnior e Ricardo 
Marques, em 1997. A qualidade da preservação é excelente, com partes de pele, escamas, unhas, 
esqueleto, dentição e tecidos diversos. Este fóssil tornou-se um marco para a compreensão da 
história natural dos lagartos no planeta, bem como no entendimento do ambiente reinante na 
região, durante determinado momento do período Cretáceo. Atualmente encontra-se exposto no 
Museu de Santana do Cariri, CE. 

 

A 

B 
E 

C 

D 
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A Chapada do Araripe localiza-se em qual das áreas do mapa? (marque 
com um “X” ou circule):

(A) - (B) - (C) - (D) - (E)

Explique como chegou a essa conclusão, a partir do texto lido e do mapa:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

8. O Tijubina pontei era um lagarto que media em torno de 15 
centímetros de comprimento. Já o pterossauro que o perseguiu na 

história que contamos é o Thalassodromeus sethi, que chegava a medir 
4,5 metros de envergadura (da ponta de uma asa à outra), e cerca de 1,8 
metro de comprimento. Numa continha simples, calcule o percentual (%) de 
comprimento do lagarto em relação ao comprimento do pterossauro. 

Resolução 
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Aulas 33 e 34 - Meio Ambiente

Desastre em Santa Catarina

Segundo semestre de 2008. Semanas de fortes chuvas no belo estado de Santa Ca-
tarina causam enchentes, deslizamentos e muita destruição em diversas cidades. Sal-
do: centenas de pessoas mortas e dezenas de desaparecidas, além de milhares de 
desabrigados. Afi nal, de quem é a culpa? Da natureza ou do homem?

http://oglobo.globo.com/fotos/2008/02/01/01_MHG_pais_chuvasSC.jpg 

http://images.ig.com.br/publicador/ultimosegundo/arquivos/cdocuments
_and_settingsnalvesdesktopchuva_sta_catarina.jpg 

http://oglobo.globo.com/fotos/2007/12/11/11_MHG_pais_camboriu11d.jpg 
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Santa Catarina: Desmatamento da Mata Atlântica pode ter 
contribuído para tragédia

Agência Brasil
FLORIANÓPOLIS - O desmatamento da Mata Atlântica pode ter contribuído para a 
tragédia (1) _________________ pelas chuvas em Santa Catarina. É o que avalia o 
professor do departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de 
Santa Catarina, Lino Bragança Peres. 

“As árvores foram substituídas por casas e vegetação rasteira, o que contribuiu para a 
erosão. Esses deslizamentos aconteceriam mais cedo ou mais tarde, as fortes chuvas 
desses dois meses apenas aceleraram esse processo”, explica.

A fl oresta cobria uma área de aproximadamente 1,29 milhão de quilômetros quadrados, 
em 17 estados brasileiros, incluindo Santa Catarina. O bioma ocupava cerca de 15% 
do território nacional. Atualmente, apenas 7% desse total (2) __________________ 
intactos. 

O desmatamento da Mata Atlântica está diretamente (3) ___________________ à 
expansão das cidades brasileiras. E, na opinião do professor, a ocupação desordenada 
dos municípios pode ser outro fator para a catástrofe no Vale do Itajaí. 

“Choveu muito acima da média, mas isso é apenas parte do problema. O modelo de 
ocupação irregular das cidades do Vale do Itajaí contribuiu para que isso acontecesse. 
E tudo com a conivência do poder público”, explica o professor. 

Segundo Peres, as primeiras residências na região surgiram durante o século 19, 
época da imigração de europeus para o Brasil, próximas aos rios. No século 20, as 
pessoas passaram a ocupar os morros e as encostas. “O planejamento municipal 
começou muito tarde no Brasil, na década de 70, quando as cidades já tinham 
crescido”, conta.

A solução, na avaliação do urbanista, é o governo realocar a população dos morros 
e encostas para outros locais mais seguros. “O problema é que boa parte das áreas 
adequadas já foram ocupadas”, ressalta.

(Fonte: http://jbonline.terra.com.br/extra/2008/11/29/e29116547.html)

1. Os espaços vazios no texto deveriam estar preenchidos com palavras 
que dão sentido ao mesmo. Descubra, pela lógica e pelo contexto, 

quais seriam os melhores termos para dar sentido à leitura.

(1) _____________________________ 

(2) _____________________________ 

(3) _____________________________
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2. Qual o signifi cado das seguintes palavras, que foram sublinhadas no 
texto? Se for preciso, faça uso do dicionário.

Erosão: ____________________________________________________

___________________________________________________________

Bioma: _____________________________________________________

___________________________________________________________

Conivência: _________________________________________________

___________________________________________________________

Urbanista: __________________________________________________

___________________________________________________________

Realocar: ___________________________________________________

___________________________________________________________

3. Especialistas e pessoas comuns discutiram bastante entre si a 
respeito das causas desse desastre em Santa Catarina, e todos 

buscam um culpado. Após haver lido e compreendido o texto, estaria 
correto você concluir que a origem de todo o problema foram as chuvas 
fortes demais? Explique sua conclusão.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4. Preencha os parênteses com “V” para as afi rmações verdadeiras, de 
acordo com o texto, e “F” para as falsas.

(       ) Com ou sem desmatamento, o desastre de Santa Catarina teria 
acontecido na mesma proporção, uma vez que as chuvas é que 
provocaram a destruição.

(       ) A erosão é conseqüência do desmatamento.
(       ) A destruição da Mata Atlântica de fato é ruim para a natureza, mas 

não tem relação com o desastre ambiental de Santa Catarina.
(       ) É justamente a erosão que causa os deslizamentos de terra nas 

encostas, principalmente com a força das águas.
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5. Numere as frases usando os números de 1 a 5, organizando-as 
numa seqüência lógica de causa e efeito:

(       ) A água cai direto no solo nu e sem sustentação.
(       ) O desmatamento deixa a terra descoberta, perdendo a sustentação 

e a capacidade de infi ltração adequada da água da chuva.
(       ) Ainda assim, as pessoas se esquecem rápido das desgraças, 

de maneira que elas próprias, e as empresas e os governos 
continuam desmatando e construindo desordenadamente, até 
que cheguem os próximos desastres, cada vez piores.

(       ) A expansão mal planejada e descontrolada das cidades é a 
principal causa do desmatamento em muitas regiões.

(       ) Ruas e estradas são alagadas, casas e comércios são destruídos, 
pessoas são mortas, doenças se espalham, falta alimento, 
milhares perdem tudo ou quase tudo que levaram uma vida para 
juntar.

(       ) A ausência de vegetação nativa, que costuma ser substituída por 
vegetação rasteira ou por nenhuma vegetação, permite à água 
das chuvas correr livremente e em alta velocidade, causando 
deslizamentos e enxurradas.

6. O texto informa que a fl oresta cobria uma área de aproximadamente 
1,29 milhão de quilômetros quadrados, em 17 estados brasileiros, 

incluindo Santa Catarina, ocupando cerca de 15% do território nacional, mas 
que atualmente existem apenas 7% desse total. Pense com calma, calcule 
e responda: a partir da informação dada pelo texto, quantos quilômetros 
quadrados ainda restam de Mata Atlântica no Brasil?

Resolução 
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7. Analise com atenção a charge do cartunista Amâncio. Que mensagem 
ela transmite?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Charge do cartunista Antônio Amâncio de Oliveira Filho. Fonte: http://www.acharge.com.br/ 
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Aula 35 - DST (I)

Cordel DST

Minha amiga, minha ouvinte, Tudo isso aborrece,
Um recado para você: Mas se pode controlar
Agora vou te contar Consultando o doutor,
O que é DST Sem vergonha de mostrar.

Parece complicado, Melhor mesmo é prevenir
Mas nada é tão impossível Do que só remediar
DST é doença E é usando camisinha
Sexualmente transmissível. Que a coisa chega pra lá.

Gonorréia, cancro mole, Se o homem não quiser,
Sífi lis, cristas de galo, Você deve dizer não;
Nomes feios e engraçados Vá embora pro seu canto
Se transmitem como eu falo. E deixa ele fi car na mão.

Você pega pelo homem Sua vida é importante,
Que pegou de outra pessoa Pode me acreditar;
E é melhor fi car atenta Nem segundo, nem instante
Que pegar, se pega à toa. Não deixe de se cuidar.

Pode ser uma coceira Agora você já sabe:
Ou ardência no lugar, O jeito é se prevenir;
Pode ser um molhadinho Seguro morreu de velho
Mais difícil de secar. E a vida tem que seguir

Fonte: Ministério da Saúde. Trecho do Cordel DST. Folheto sem data

Também pode ser ferida
O modo como ela aparece
E assim dá pra se ver
Quando a doença acontece.
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1. O que signifi ca a sigla DST?

___________________________________________________________

2. De acordo com o cordel, exemplifi que:

a) pelo menos quatro nomes de DST

___________________________________________________________
 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

b) pelo menos quatro sintomas de DST

___________________________________________________________
 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

3. O que o autor do cordel quer dizer com: “melhor mesmo é prevenir, 
do que só remediar”?

___________________________________________________________
 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4. Caça-palavras da AIDS (Fonte: Ministério da Saúde). Procure no 
caça palavras abaixo as palavras que estão em destaque no texto:
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A AIDS é causada por um vírus chamado HIV, que pode ser transmitido 
pelo contato sem proteção com o SANGUE, o ESPERMA e a SECREÇÃO 
VAGINAL contaminados.

O LEITE MATERNO de uma mulher contaminada também pode transmitir 
o vírus para a criança.

Use sempre PRESERVATIVO quando for TRANSAR, independentemente 
da APARÊNCIA do parceiro e do meio ou da classe social. O HIV não 
seleciona as pessoas.

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

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

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

5. Junte-se com colegas, utilizem a letra do cordel DST e escolham um 
ritmo – samba, rock, forró etc. – para cantar em forma de música. 

Com a ajuda do professor, os grupos podem até fazer uma pequena e 
amigável competição, para ver qual fez a música mais legal, com melodia 
e ritmo casados com a letra do cordel. Vamos lá?
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Aula 36 - DST (II)

42% das grávidas têm algum tipo de DST, diz pesquisa 

Dados sobre doenças sexualmente 
transmissíveis são do governo; pesquisa 
ouviu cerca de 3.300 mulheres atendidas 

pelo SUS.

A maior parte das gestantes, 40,4%, tinha 
o vírus do HPV; casos de clamídia e sifílis 
são os que mais preocupam os médicos.

LARISSA GUIMARÃES
DA SUCURSAL DE BRASÍLIA 

De um grupo de cerca de 3.300 mulheres 
grávidas, 42% apresentavam pelo menos uma 
DST (Doença Sexualmente Transmissível), 
mostra pesquisa feita pelo Programa Nacional 
de DST e Aids, do Ministério da Saúde.

A maior prevalência encontrada no grupo foi 
de HPV, doença que pode causar câncer no colo do útero. De acordo com os dados, 
40,4% das 3.303 gestantes analisadas tinham o vírus e, na maioria dos casos, tratava-
se de HPV de alto risco.

A pesquisa também revela que o vírus apareceu freqüentemente combinado a outras 
infecções, como a clamídia – doença que pode provocar parto prematuro.

A maioria das gestantes do estudo (79%) tinha até 29 anos e encontrava-se em uma 
união estável (72,8%). Os questionários e exames foram feitos em mulheres que 
procuram os serviços de pré-natal do SUS (Sistema Único de Saúde).

Para o estudo, o Programa Nacional de DST e Aids coletou dados em seis capitais 
brasileiras (São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Manaus, Fortaleza e Goiânia) 
entre os anos de 2004 e 2005. A pesquisa foi elaborada em 2006 e 2007 e apresentada 
nesta semana.

Segundo Valdir Pinto, chefe da unidade de Doenças Sexualmente Transmissíveis do 
programa, o percentual de grávidas com HPV não é o mais preocupante, pois só a 
presença do vírus, sem lesão, não apresenta risco para o bebê.

São os casos de clamídia e sífi lis que trazem alerta maior. Depois do HPV, a clamídia 
é a segunda DST mais freqüente no grupo de mulheres que participou da pesquisa, 
com 9,4% de prevalência.       

A sífi lis, na seqüência, aparece em 2,6% das grávidas, seguida pela gonorréia, em 
1,5% das gestantes, a hepatite B, em 0,9%, e o HIV, em 0,5%.
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Agora, vamos exercitar o raciocínio? Baseando-se no texto e na pesquisa 
realizada pelo Programa Nacional de DST e Aids, do Ministério da Saúde, 
calcule e responda as próximas 4 questões.

1. Em números absolutos (ou seja, não em percentuais), quantas 
mulheres grávidas apresentaram pelo menos uma DST?

“A clamídia e a sífi lis podem provocar problemas graves para a mãe e para o bebê, 
podendo levar à morte fetal e à ruptura precoce da bolsa, por exemplo”, afi rma o diretor.
Ele diz que ambas as doenças são curáveis e de tratamento fácil. “Se não forem tratadas, 
a clamídia implica maiores riscos para a mãe e a sífi lis oferece imenso risco para o feto.”
Valdir Pinto afi rma que dois dados da pesquisa acenam para as possíveis formas de 
contágio das gestantes. Quase a metade das grávidas (49,2%) disse que nunca usa 
preservativo com o parceiro fi xo. Além disso, cerca de 17% das mulheres entrevistadas 
afi rmaram que tiveram mais de um parceiro sexual nos 12 meses anteriores.

O ginecologista Antônio Carlos da Cunha, professor da faculdade de medicina da 
UnB (Universidade de Brasília), confi rma que as mulheres casadas ou que têm um 
parceiro fi xo fi cam expostas ao HPV e a outras DST, em geral, porque é baixo o 
uso de preservativo em seus relacionamentos. “Normalmente, o HPV está associado 
a outras infecções também. Há uma correlação alta entre o vírus e a clamídia.”

Sífi lis na gravidez
Grávida de quatro meses, a dona de casa C. S., 27 anos, começou o tratamento para 
sífi lis há duas semanas.

Ela é casada há seis anos e afi rma que só usou preservativo quando ainda namorava 
seu atual marido. “Descobri que estava doente quando fui fazer o pré-natal”, conta ela.
C.S., que mora em uma cidade-satélite de Brasília, diz que não contou sobre o 
problema para ninguém de sua família por se sentir constrangida. “Não sei como 
peguei a doença, já que meu marido foi o único homem que tive.”

(Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1309200838.htm)

Resolução 
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2. Das 3.303 gestantes analisadas, quantas, em números absolutos, 
tinham o vírus HPV (Papiloma Vírus Humano), que causa câncer de 

útero e é considerado de alto risco?

3. A pesquisa apurou que 79% das gestantes do estudo tinham até 
29 anos e que cerca de 73% encontrava-se em uma união estável. 

Quanto isso signifi ca em números absolutos?

4. Cerca de 17% das mulheres entrevistadas afi rmaram que tiveram 
mais de um parceiro sexual nos 12 meses anteriores à pesquisa. 

Calcule isso em números absolutos.

Resolução 

 Resolução 

 Resolução 
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5. Tomando como exemplo apenas a pesquisa feita com gestantes, 
descrita no texto, ponha em seqüência numérica (de 1 a 6, sendo 1 

a que está em primeiro lugar, e assim sucessivamente) as DST que mais 
se espalham no país, hoje.

(     ) AIDS (HIV)
(     ) Gonorréia
(     ) Sífi lis
(     ) Clamídia
(     ) HPV
(     ) Hepatite B

6. A dona de casa C.S., de 27 anos e com quatro meses de gravidez, 
se disse surpresa por estar com sífi lis, uma DST bastante grave. 

Segundo ela, a surpresa é por ser casada e por nunca ter tido relações 
sexuais com ninguém, a não ser com o próprio marido. Pense e conclua: 
qual a explicação mais lógica, então, para C.S. ter se infectado com essa 
DST?

___________________________________________________________
 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Aula 25 - Rochas: um Bolo de Minerais

Exercícios:

1. De acordo com o texto há uma comparação metafórica entre as 
rochas e sua composição com os passos para fazer um bolo. Associe 

cada elemento ao seu respectivo correspondente:

(1) Rocha  (2) Minerais (3) Agregação e consolidação (4) Tempo

___ Forno  ___Passos da receita  ___Ingredientes  ____Bolo

2. Descreva de acordo com o texto os principais processos que originam 
as rochas

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

As rochas, assim como um bolo, são formadas por uma mistura de ingredientes 
adicionados passo a passo como em uma receita. Elas são compostas por um ou 
vários minerais, que se agregam e se consolidam ao longo do tempo.

Os minerais podem ser considerados como os ingredientes principais das rochas. 
A agregação e a consolidação os passos da receita e o tempo o forno, responsável 
pela fi nalização do processo.

Da mesma forma que existem vários tipos de bolos, também existem diversos 
tipos de rochas. Elas podem ser classifi cadas em três grandes grupos quanto à origem. 
São elas: Magmáticas ou Ígneas, Metamórfi cas e Sedimentares. 

As rochas magmáticas recebem esse nome pelo seu principal ingrediente: o 
magma. Elas se formam a partir do resfriamento e solidifi cação do material magmático. 
Este processo pode ocorrer na parte interna ou externa da crosta terrestre.

As rochas metamórfi cas são originadas a partir das transformações de outras 
rochas, quando submetidas a grandes pressões e altas temperaturas. Podemos citar o 
calcário, que é uma rocha sedimentar que se transforma em mármore, resultando numa 
rocha metamórfi ca. Já as rochas sedimentares são formadas pela consolidação de 
material sedimentar originado tanto pela decomposição de outras rochas (magmáticas 
ou metamórfi cas) quanto por processos químicos e orgânicos.

As rochas são formadas a partir de processos naturais sem a interferência 
humana, envolvendo apenas as condições de cada lugar, como temperatura, pressão, 
erosão, ações químicas e outros.
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3. Sobre as rochas marque V ou F para as afi rmativas abaixo:

a) (    ) As rochas são formadas de um mineral consolidado;
b) (    ) As rochas são classifi cadas quanto a gênese em magmáticas, me-

tamórfi cas e sedimentares;
c) (     ) As rochas são formadas a partir de processos naturais sem a inter-

ferência humana.
d) (    ) As rochas são consolidadas e formadas durante um curto período 

de tempo;

4. Marque corretamente as afi rmações abaixo em relação aos tipos de 
rocha

a) As rochas metamórfi cas

(___) Se originam a partir de outras 
rochas, com intensos processos de 
pressão e temperatura ao longo do 
tempo;

b) As rochas ígneas

(___) São formadas tanto pela 
decomposição de outras rochas 
(ígneas ou magmáticas) quanto por 
processos químicos e orgânicos.

c) As rochas sedimentares
(___) São formadas a partir do 
resfriamento e consolidação do 
magma;

5. Leia o quadro e responda o que se pede:

a) Em virtude da rigidez do cristalino para a perfuração de poços e da 
difi culdade de armazenamento de água nos sertões, em sua opinião 
qual seria uma boa alternativa para o acúmulo de água para uma família 
que sofre com a falta d’água?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

CURIOSIDADE: O estado do Ceará possui 2/3 de seu território inserido em estrutura 
cristalina. Como são rochas muitos resistentes, também existe certa difi culdade para 
a perfuração de poços, construção de açudes e barragens. 
Um outro problema é a salinização das águas dos açudes. Na região Nordeste, a 
grande maioria destes barramentos estão construídos sobre rochas ricas em sais 
(potássio e o sódio). Na estiagem estes teores de sais são normalmente maiores em 
virtude da ausência de chuvas que proporcionam a diluição destas substâncias. O 
resultado é uma água salobra ou salgada, que muitas vezes é imprópria para o con-
sumo humano e animal.
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b) Com base no mapa contido no fi nal da apostila, faça um desenho do 
mapa do Ceará e crie uma legenda identifi cando a área correspondente a 
2/3 de cristalino do Estado.

6. Pesquise no mapa geológico do estado do Ceará, ou seu município, e 
tente descobrir quais os tipos de rochas podem aparecer no subsolo 

onde elas estão inseridas, discutindo suas descobertas com os colegas e 
o seu professor (a).

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Aula 26 - Agentes modeladores do relevo

Exercícios

Exercícios:

1. Observe as fi guras e responda:

Podemos entender o relevo como sendo 
a forma do terreno sobre a superfície da 
Terra. Você conhece o maciço de Baturité 

(foto a), os sertões de Sobral e o planalto da 
Ibiapaba (foto b)? Todos eles são tipos de 
relevo do Ceará e foram formados por agentes 
internos e externos resultando em diversidades 
paisagísticas.

Os agentes internos são o tectonismo, 
que origina dobras ou falhas nos terrenos; os 
abalos sísmicos que provocam terremotos de 
baixa magnitude; e o vulcanismo que é quan-
do ocorre a liberação de material magmático do 
interior da terra. Todos estes agentes atuam na 
formação de saliências ou reentrâncias da su-
perfície terrestre.

Os agentes externos atuam no aplaina-
mento do relevo, ou seja, contribuem para a 
suavização das formas e ocasionam aos pou-
cos a modifi cação da paisagem. Os processos 
niveladores do relevo são: o intemperismo e a 
erosão.

A erosão é o desgaste natural da Terra 
pela ação da água (dos rios e das chuvas), do gelo (glacial) e do vento (eólica). A 
erosão ocorre, por exemplo, quando chove nas proximidades de um rio, pois a água 
que escoa das margens para dentro do canal carrega consigo partículas de solo ou 
areia. Já o intemperismo é um processo que atua na desagregação e decomposição 
de minerais e rochas. Pode ser do tipo físico, químico ou biológico.

Saliência: indica elevações, ressalto, volume 
no terreno.

Reentrância: relativo a desnível, profundidade, 
buraco.

Foto a – Maciço de Baturité – CE.
Fonte: R. Aires

Foto b – Chapada da Ibiapaba - CE
Fonte: D. Guerra
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a) Quais os agentes externos atuantes nesses relevos?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

b) Que diferenças podem ser percebidas entre uma fi gura e outra?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. Leia atenciosamente os fragmentos textuais e faça o que se pede.

a) [...] é um processo de formação da crosta terrestre causada pela libera-
ção de material interno da Terra.

b) [...] é um processo que atua na desagregação e decomposição de mine-
rais e rochas.

c) Atuam na formação de saliências ou reentrâncias da superfície terres-
tre.

d) são movimentos provocados pelo contato entre placas tectônicas ou 
ajustamento de fendas ou falhas na crosta terrestre.

Relacione os fragmentos às alternativas a seguir.
(   ) Vulcanismo
(   ) Agentes internos
(   ) Abalos sísmicos
(   ) Intemperismo 

A    B   
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3. - Considerando os processos internos e externos de formação do 
relevo, identifi que no quadro abaixo as seguintes unidades geomor-

fológicas:

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

4. – Observe o esquema a seguir e escreva um texto sobre a ação 
dos agentes que formam o relevo.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

DUNAS, FALÉSIAS, PLANÍCIE, PLANALTO, DEPRESSÃO, SERRAS, 
CHAPADA, VALE E MACIÇO

Agentes Internos
(Vulcanismo, 

Tectonismo e abalos 
sísmicos)

Agentes externos
(Erosão e 

Intemperismos)

Relevo
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5. A fi gura acima apresenta um exemplo do desgaste de uma falésia 
em função da atuação de um agente. Com base nesta premissa, 

responda as assertivas a seguir:

a) Aponte qual dos processos externos de desgaste ocorre na falésia de 
Camocim.
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

b) As falésias de material sedimentar do litoral Cearense são frágeis. Em 
sua opinião, por que isso ocorre?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

CURIOSIDADE

No Ceará a ação das chuvas 
(pluvial) contribui para entalha-
mento do relevo. Sobretudo o 
costeiro, que em virtude de suas 
características sedimentares 
possuem naturalmente maiores 
fragilidades.

A fi gura ao lado apresenta pe-
quenas ravinas, ou seja, fi ssuras 
originadas pelo trabalho de esca-
vação da água. Falésias no litoral de Camocim - CE.

Fonte: A. Alves
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A formação do solo está relacionada a condições particulares do clima e do am-
biente. Por isso rochas iguais, mas em locais e condições hidroclimáticas di-
ferentes, originarão solos diferentes. Este processo de formação de solos é 

chamado de pedogênese, ele é natural, contudo, pode ser alterado com intervenção 
do homem a partir do desmatamento e uso intenso de fertilizantes.

Na natureza existe uma grande quantidade de solos diferentes, com caracterís-
ticas químicas e propriedades físicas distintas de acordo com o tipo de rocha e o pro-
cesso de formação. As características químicas tratam entre outras coisas da acidez, 
da salinidade e da composição química dos solos. Já as propriedades físicas tratam 
da porosidade, tamanho dos grãos e umidade natural entre outras. 

Os solos são compostos por partículas de diferentes tamanhos. Desta maneira 
existem três grandes grupos de solos: os Granulares compostos por areias, cascalhos 
e pedregulhos; os solos Coesivos, compostos por partículas muito fi nas como a argila, 
apresentando um aspecto de poeira quando secos e de lama quando molhados e os 
solos Mistos que apresentam as características destes dois juntos, podendo ser are-
nosos e lamosos ao mesmo tempo.

Uma outra característica dos solos é presença de matéria orgânica. Quando 
encontrada em grande quantidade, estes solos são chamados de humíferos, muito 
comuns em áreas de fl oresta como na Amazônica. Cada tipo de solo é classifi cado 
conforme sua origem e suas características, por esse motivo existem solos mais ade-
quados que outros para determinados usos agrícolas ou mesmo usos industriais.

Aula 27 - Os Solos

Exercícios:

1. Complete os espaços abaixo:

a) O processo natural de formação dos solos é chamado de____________
_________________________________________________________

b) Existem três grandes grupos de solos: ____________,______________
e_______________

c) As características químicas do solo tratam de _____________________

d) Os solos humíferos apresentam grande concentração de ____________
_________________________________________________________

2. Observe os verbetes abaixo e responda:

    
Chão: adj. 1 Plano, liso. 2. Solo. 3. Pavimento. 4. Lugar onde se nasce ou se reside. 5. Pequena 
propriedade de terra.

Solo - sm. 1. Porção sólida da superfície terrestre, onde se constrói, terra. 2. Terreno em suas 
qualidades geológicas e produtivas.

Fonte: Minidicionário Aurélio 2ª edição Nova Fronteira. Rio de janeiro, 1988
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a) Para um agricultor como é chamado o lugar onde ele pisa?
___________________________________________________________

b) Para um cientista como é denominado o lugar em que ele pisa?
___________________________________________________________

c) Porque as palavras “solo” e “chão” são utilizadas no texto?
___________________________________________________________

d) Você percebeu alguma diferença entre elas? Quem está correto o 
agricultor ou o cientista ao denominar o lugar onde pisa? 

___________________________________________________________

3. Leia atenciosamente os fragmentos textuais e as notícias de jornal 
abaixo:

( A ) “Vimos que vários fatores ocasionam o processo que origina os solos. Esse pro-
cesso de formação de solos é chamado de pedogênese. Esse processo é natural, 
mas pode ser alterado com intervenção da sociedade através do desmatamento da 
vegetação e do uso intenso de fertilizantes no solo.”

( B )“Eu já sabia que o Canindé estava nesse processo de desertifi cação, por isso é 
que tenho cuidado em não destruir a terra. E a gente passa essa idéia para os outros. 
Morei muito tempo no Assentamento Nova Vida, aqui mesmo (Canindé), e lá aprende-
mos a cuidar direitinho da terra para o plantio e não fazer queimadas o que contribui 
muito para prejudicar a terra.”
Fonte: www.opovo.com.br. Acesso em 28/01/2008 

( C ) “É importante ressaltar que os desmatamentos indiscriminados e o uso excessivo 
de agrotóxicos vêm comprometendo seriamente a capacidade produtiva dos solos 
cearenses e alterando o seu estado de conservação.”
SOUZA, M. J. N. Compartimentação Territorial e Gestão Regional do Ceará, Fortale-
za: FUNECE, 2000, p. 42 .

( D ) “Além de Irauçuba, na região Norte do estado do Ceará, Canindé e distritos em 
seu entorno entram no mapa dos territórios em estágio avançado de desertifi cação.”
Fonte: www.opovo.com.br. Acesso em 28/01/2008 

( E ) “As suas principais causas são: a salinização de solos por irrigação, o sobre-pas-
toreio e o esgotamento do solo e dos recursos hídricos por procedimentos intensivos e 
não adaptados às condições ambientais, e o manejo inadequado na agropecuária.”
Fonte: www.opovo.com.br. Acesso em 28/01/2008 

( F )“É a degradação da terra nas regiões áridas, semi-áridas e sub-úmidas secas, re-
sultante de vários fatores, entre eles as variações climáticas e as atividades humanas. 
Esse processo implica na perda da capacidade produtiva das terras, vem provocando 
importantes fl uxos migratórios para os centros urbanos, agravando problemas sócio-
econômicos, como a miséria, o desemprego e a pressão sobre a infra-estrutura.”

Fonte: www.opovo.com.br. Acesso em 28/01/2008 
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Relacione o conteúdo de cada fragmento textual ou noticia de jornal as 
assertivas a seguir:
(   ) Defi nição do processo de desertifi cação;
(   ) Locais em que estão ocorrendo a desertifi cação no Ceará;
(  ) Depoimento de um agricultor que aprendeu a lidar com a terra sem 

prejudicá-la;
(   ) Processos que prejudicam o estado dos solos cearenses;
(  ) Principais fatores que mudam o processo natural de formação dos 

solos;
(   ) Principais fatores que contribuem para a ocorrência da desertifi cação.

4. Informe qual o assunto abordado nas notícias de jornal da questão 
anterior?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

5. Com base nos fragmentos apresentados na questão 03,  escreva uma 
notícia para um jornal que irá ser lida por muitos leitores informando 

o que é a desertifi cação, como ela ocorre, onde ela ocorre e quais seus 
prejuízos. Não esqueça de dar um título bem atrativo e se possível fazer 
desenhos ou colocar fi guras no seu texto. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

6. Leia o texto abaixo:

Você já parou para pensar onde pisa? Como chamaria esse lugar e para 
que ele serve? O que existe embaixo de onde pisamos? Como é possível 
sustentarmos nossas vidas, as plantas e outros elementos neste lugar?

Com base neste pequeno texto responda as questões propostas.

Como é o lugar onde você pisa__________________________________
Qual o nome desse lugar ______________________________________
Função desse lugar___________________________________________
Para você qual é a importância desse lugar?_______________________
___________________________________________________________
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7. Marque (V) Verdadeiro ou (F) Falso e justifi que os itens que são 
falsos:

(__) O solo é a parte superfi cial da crosta terrestre, onde os rios escoam, as 
plantas brotam e as cidades nascem; 
___________________________________________________________

(__) Não podemos fazer o uso do solo em nosso benefício; ____________
___________________________________________________________
 
(__) A presença de matéria orgânica em decomposição contribui para a 
fertilidade de um solo;
___________________________________________________________

(__) Os usos do solo estão relacionados às suas características ________
___________________________________________________________
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Aula 28 - A atmosfera: gases e camadas

Exercícios:

1. Com base no texto que se segue responda as questões 1.1 e 1.2.

1.1 – Sobre a atmosfera é correto afi rmar:
a) A atmosfera da Terra tem características bem semelhantes e uniformes 

em toda sua extensão.
b) Gases como Nitrogênio, Hélio e Dióxido de Carbono, presentes na 

atmosfera, são fundamentais para o desenvolvimento e manutenção da 
vida.

c) Somente a Terra no sistema solar possui sua atmosfera organizada de 
forma a reter parte da radiação solar e permitir a circulação da água 
através das massas de ar, gerando condições favoráveis a vida.

Você já parou pra pensar como somos cercados por 
elementos gasosos? São eles que mantêm toda a 
vida como a conhecemos. Uma série de gases como 

o vapor d’água, nitrogênio, dióxido de carbono, hélio, argônio 
e muitos outros, em quantidades e concentrações diferentes, 
formam a atmosfera terrestre.
A atmosfera é uma fi na camada gasosa que envolve toda a 
Terra. Entre os gases que a compõem o mais importante é 
o oxigênio, pois é essencial para a respiração de animais e 
plantas. 
Na atmosfera encontram-se algumas camadas com 
espessuras e tipos de gases diferentes. Ela se inicia no solo 
e chega até o espaço sideral e está dividida, de baixo para 
cima, da seguinte forma: troposfera, estratosfera, mesosfera, 
ionosfera e exosfera. Na troposfera é onde ocorre a maioria 
dos fenômenos meteorológicos como chuva, ventos, geadas, 
neve, furacões e outros.
As massas de ar, quentes e frias, secas e úmidas, circulam 
na atmosfera depois de se formarem sobre os oceanos e 
continentes. Este movimento é constante e tem como principal 
fonte de energia a radiação solar. Ela atinge a Terra e aquece 
de forma diferenciada os continentes e os oceanos, que por 
sua vez, liberam quantidades de água distintas que circulam 
na atmosfera, chegando a todos os ambientes da Terra. 

O ar que respiramos não é uma substância homogênea, mas um composto de gases 
de tal maneira combinado que distingue a Terra dos demais planetas do Sistema Solar. 
As propriedades desses gases e a forma como se dispõem envolvendo o planeta 
permitiram o surgimento e manutenção da vida sobre sua superfície. (Mendonça, 
2007)



275Geografi a

d)  Mesmo sem essa composição gasosa, sem água e sem a estrutura de 
camadas atual, a vida surgiu e evoluiu na Terra recentemente.  

1.2 – Estão presentes na composição do ar que respiramos:
a) Elementos como ouro, cobre, zinco e oxigênio 
b) Compostos químicos como ácidos, sais e bases.
c) Grandes concentrações de xenônio, radônio e ozônio.
d) Pequenas partículas em suspensão de poeira, cinzas, vapor d´água, 

oxigênio e material orgânico, concentrados nos quilômetros mais 
próximos a superfície. 

2. Usando os termos do quadro abaixo descreva brevemente o processo 
de formação das chuvas

CIRCULAÇÃO ATMOSFÉRICA – NUVENS – MOVIMENTO – OCEANOS - 
AQUECIMENTO DE MASSAS DE ÁGUA – CONDENSAÇÃO – MASSAS DE AR 
– EVAPORAÇÃO – PRECIPITAÇÃO - RADIAÇÃO SOLAR - CONTINENTES

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

3. Marque a opção que contenha apenas termos relacionados à 
atmosfera terrestre:

a) Circulação atmosférica, radiação solar, evaporação, oxigênio, vapor 
d´água

b) Radiação solar, massas de ar, grau geotérmico, efeito estufa

c) Célula de Hadley, ZCIT, efeito adiabático, astenosfera, El Niño

d) Plâncton, inselberg, termoclina, La Niña 

4. Com base na questão anterior, escolha 03 palavras ou termos que 
você ainda não conhece o signifi cado, e pesquise em outros livros, 

na internet ou com auxilio de seu professor.

1._________________________________________________________

___________________________________________________________
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2._________________________________________________________

___________________________________________________________

3._________________________________________________________

___________________________________________________________

5. Na troposfera, camada mais próxima a superfície terrestre, ocorre a 
maioria dos fenômenos meteorológicos. Cite pelo menos 03 destes 

fenômenos que já tenha ocorrido na sua cidade ou região.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Aula 29 - Bolha de ar ou da vida?

Exercícios:

1. Assinale corretamente.

a) A atmosfera com as características atuais é uma película delgada que 
sempre existiu desde a formação da Terra.

b)  Assim como a Terra, a atmosfera modifi cou-se ao longo do tempo passando 
a ter atualmente características muito diferentes das originais.

c) Elementos como a água e o oxigênio sempre estiveram presentes na 
atmosfera, somente em pequenas quantidades.

d) A combinação do oxigênio originou o ozônio (O3), este gás por sua vez 
ocupa um papel importante na atmosfera e está presente na composição 
elementar da água.

2. Descreva com suas palavras como seria o mundo atual sem água 
e com temperaturas bem acima das atualmente registradas.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

A atmosfera nem sempre foi como a conhecemos hoje. Ela também é um 
produto da evolução da Terra. Durante seu processo de formação, passou por 
vários momentos e possuía características diferentes das atuais, alternando 

momentos de altas e baixas temperaturas com outros de maior ou menor precipitação. 
Você sabia que logo no inicio da origem da Terra não existia água (H2O)? Nem a 
camada de ozônio (O3)? Isso por uma razão muito simples, não existia o oxigênio. 

Imagine apenas por um momento a Terra sem água, com temperaturas elevadíssimas, 
sem vegetação, sem rios, lagos ou mares e uma atmosfera rica em gases muito tóxicos 
que permitiam a passagem de toda a radiação solar.

Certamente nem existiríamos. Mas a atmosfera já foi assim um dia. Será que voltará 
a ser por nossa culpa? A combinação de vários elementos químicos, através de 
muitos processos físicos, transformou-a tanto que permitiu o surgimento da vida e 
a mantém cuidadosamente. E tudo isso aconteceu sem a interferência do homem. 
Porém, na pequena história da humanidade e mais exatamente nos últimos 100 
anos, na incansável busca do homem pelo progresso, fi zemos a natureza de refém, 
modifi cando muitas coisas na Terra. 

A atmosfera ao contrário do que muitos pensam ou ignoram é muito sensível e tem 
um frágil equilíbrio. Assim, alguns processos naturais já foram abalados por ações 
degradantes como o desmatamento, as queimadas, a poluição do ar, rios e mares, 
resultando em problemas ambientais graves. A solução encontra-se em nossas mãos, 
somente boas atitudes poderão contribuir para a conservação da natureza e garantir 
um planeta mais equilibrado às futuras gerações. 
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3. A interação entre a atmosfera, os oceanos e o meio ambiente ao 
contrário do que muitos pensam, é muito sensível e mantém uma 

delicada relação de equilíbrio. A afi rmação acima quer dizer que:

a) Os processos globais de industrialização, não oferecem nenhum risco 
as possíveis mudanças ou oscilações climáticas que poderiam ser 
provocadas pelo homem.

b) O equilíbrio dos processos atmosféricos/ambientais, climáticos e/ou 
meteorológicos, depende essencialmente da forma como utilizamos o 
meio ambiente e os recursos naturais. Ações e práticas inadequadas, 
no último século contribuíram fortemente para o comprometimento do 
equilíbrio do clima no planeta.

c) Nos último 100 anos o homem nada fez para preservar o meio ambiente 
e garantir essa condição de equilíbrio.

d) O uso de práticas como refl orestamento, tratamento de efl uentes, coleta 
seletiva e correta disposição de resíduos contribui para que não ocorram 
mudanças climáticas globais.

4. Correlacione as ações com as suas principais conseqüências:

AÇÕES CONSEQUÊNCIAS

1 - Queimadas (    ) Poluição atmosférica

2 - Uso de combustíveis fósseis (    ) Empobrecimento do solo

3 - Aquecimento global (    ) Elevação do nível do mar

(    ) Redução da cobertura vegetal

(    ) Aumento do volume de chuvas

(    ) Redução dos estoques de alimentos

(    ) Aumento do CO2

(    ) Exposição do solo

(    ) Derretimento das calotas polares

(    ) Extinção em massa de animais

(    ) Comprometimento do clima urbano

5. Dentre os principais aspectos relacionados a atmosfera e aos 
diferentes lugares e paisagens da Terra, sobressai-se o clima. 

Existem lugares mais frios, mais chuvosos e mais úmidos que outros. 
Mesmo no estado do Ceará podemos perceber essas diferenças do clima. 
Com base na observação do tempo em sua localidade preencha o quadro 
abaixo observando a legenda e compare com a observação dos outros 
colegas. 
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N0 

Dias
Dia da 

semana Temperatura Velocidade do 
Vento Chuva Nebulosidade

01 Segunda
02 Terça
03 Quarta
04 Quinta
05 Sexta
06 Sábado
07 Domingo

Muito Quente• 

Quente• 

Ameno • 

Frio• 

Calmo• 

Fraco• 

Moderado• 

Forte• 

Nenhuma• 

Leve• 

Moderada• 

Intensa• 

Céu limpo• 

Parcialmente • 
nublado

Encoberto• 

6. O texto da aula 29 relata alguns problemas ambientais que 
interferem na atmosfera. Em sua opinião, será possível reverter estes 

problemas? O que você pode fazer para contribuir? O que sua escola, seus 
amigos, sua família juntos podem fazer?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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Aula 30 - O Planeta Água

Exercícios:

1. Assinale V ou F nas afi rmações abaixo e marque o item que 
corresponde a seqüência correta:

(  ) Toda a água que existe na terra compõem a hidrosfera

(  ) Na biosfera se dá a interação da hidrosfera, litosfera e atmosfera

(  ) A água circula nos estados sólido, líquido e gasoso pela hidrosfera

(  ) Os oceanos acumulam 97% de toda a água doce da Terra

(  ) As ações antrópicas não modifi cam as condições naturais de circulação, 
acumulação e pureza da água

(  ) Toda água doce do mundo representa menos de 2,5% do total

De todos elementos que existem na Terra, a água é o mais importante pois 
garante a manutenção de todas as formas de vida. A água surgiu muito tempo 
depois do planeta já formado, como produto do resfriamento e do conjunto de 

reações e processos dinâmicos físicos, químicos e posteriormente atmosféricos.
Toda a água que existe nos oceanos, rios, lagos, açudes, calotas de gelo, água 

do subsolo, na atmosfera e nos organismos vivos compõem uma camada chamada 
de hidrosfera. As quantidades de água não são iguais em todos os ambientes. Os 
oceanos, por exemplo, tem acumulado aproximadamente 97% de toda a água da 
Terra. E por essa razão é o grande controlador do clima global. 

A mesma energia solar faz a água circular de forma constante nos estados sólido, 
líquido e gasoso pela hidrosfera, litosfera e atmosfera, esse mecanismo recebe o 
nome de ciclo da água, já a interação entre eles recebe o nome de biosfera.

Contudo, a quantidade de água doce para o consumo humano vem diminuindo 
em virtude das atividades realizadas pelo homem que modifi ca as condições naturais 
de circulação e acumulação da água. 

Por isso é sempre importante falar de água e refl etir sobre o que fazemos com 
ela.

Você sabia?
Que toda água doce do mundo é menos de 2,5% 
do total. Sendo que destes, aproximadamente 
69% corresponde às calotas polares, 29% são 
águas subterrâneas e o restante está distribuí-
do nos rios, lagos e água de biomassa. 
Para melhor entendimento faremos a seguinte 
comparação: se toda a água existente no plane-
ta coubesse em uma garrafa de 1 litro, a quan-
tidade de água doce (estado líquido e própria 
para o consumo) equivaleria apenas a 1 gota.
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a) V, V, V, F, F, V

b) F, F, V, V, V, V

c) V, V, F, V, F, F

d) V, V, F, F, V, V

2. Aponte a(s) alternativa(s) abaixo que mais justifi ca a expressão: 
“Terra planeta água”.

I – Considerando a área total da superfície do planeta predominam os 
oceanos e mares em relação os continentes emersos.
II – Os oceanos acumulam 97% de toda a água da Terra
III – A água circula de forma dinâmica nos seus três estados 
constantemente
IV – A água doce é o elemento mais abundante no planeta

Assinale a alternativa correta.
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) I e IV

3. O oceano é o grande controlador do clima global. Pois:

a. Recebe grande quantidade de radiação solar nas regiões equatoriais e 
tropicais. Libera grandes quantidades de vapor d’água que formam mas-
sas de ar que circulam pela Terra e interagindo com outros sistemas.

b. É sempre frio e mantém a mesma temperatura, equilibrando o clima do 
planeta.

c. Dele saem todas as massas de ar que provocam as precipitações em 
toda a Terra.

d. Contém grande quantidade de sal e acumula todo e excesso de calor 
da Terra, liberando apenas o necessário de acordo com as estações do 
ano.

4. A água é o bem mais precioso para a manutenção da vida na Terra. 
Menos de 2,5% de toda a água da Terra é doce. Contudo, o homem 

vem degradando os recursos hídricos de forma indiscriminada. Assinale a 
opção que contém apenas situações incompatíveis com a boa qualidade 
da água.

a) lançamento inadequado de efl uentes, ligações clandestinas de esgotos, 
erosão marinha, desertifi cação.



284 Geografi a

b) aquecimento global, desmoronamento, desertifi cação, aterro sanitário, 
vazamento de óleo.

c) derramamento de óleo, desmatamento nas áreas próximas as nascentes 
dos rios, aterramento de lagoas, esgoto a céu aberto. 

d) ausência de coleta de lixo, extração de água mineral, reúso de água, 
desmatamento, lagoas de estabilização.

5. Descreva com auxilio do seu professor, em que situação se encontra 
os corpos hídricos (rios, riachos, lagoas, açudes) da sua cidade, 

sua relação com o meio ambiente local e suas proximidades. Para isso 
preencha o quadro abaixo, identifi cando a presença ou ausência dos 
seguintes itens:

Item observado Local Presença Ausência

Esgoto a céu aberto

Coleta de lixo

Dejetos animais
Lançamento de esgoto no corpo 
d’água
Agricultura 

Síntese das observações:
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Aula 31 -  Rios na Bacia Hidrográfi ca?

Quando se fala em bacia, vem logo 
ao pensamento aquele utensílio 
doméstico que serve principalmente 

para armazenar água. Uma Bacia Hidrográfi ca 
apresenta semelhante função, uma vez que é 
formada por um rio principal e seus afl uentes 
alcançando extensões territoriais variadas.

Ao longo de vários rios de algumas 
bacias hidrográfi cas, se instalaram e se 
desenvolveram, desde pequenos povoados 
até cidades importantes como Paris, São 
Paulo e no Ceará Aracati e Sobral, por exemplo. 

Dentro das bacias hidrográfi cas é comum a construção de barragens para o 
abastecimento de cidades, irrigação ou geração de energia. No Ceará, esse tipo de 
reservatório é fundamental em virtude das condições hidroclimáticas peculiares que 
resultam em chuvas concentradas no primeiro semestre do ano. 

No Ceará são sete as principais bacias hidrográfi cas: Metropolitana, Litoral, Curu, 
Acaraú, Coreaú, Parnaíba e Jaguaribe. Contudo, diante de sua magnitude esta última 
é subdividida em outras cinco sub-bacias: Salgado, Banabuiú, Alto, Médio e Baixo 
Jaguaribe.

Coreaú

Acaraú Litoral

Curu

Metropolitana

Baixo Jaguaribe

Médio Jaguaribe

Salgado
Alto Jaguaribe

Banabuiú

Parnaíba
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Exercícios:

1. Releia o primeiro parágrafo do texto, organize e reescreva o conceito 
de Bacia Hidrográfi ca.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. Qual o signifi cado das expressões abaixo:

a) cursos d’água: ___________________________________________

b) regime pluvial: ___________________________________________

3. Observe o mapa que representa a divisão das bacias hidrográfi cas 
do Ceará, segundo a COGERH (Companhia de Gestão de Recursos 

Hídricos)  e preencha as lacunas correspondentes. 

1 - ________________________

2 - ________________________

3 - ________________________

4 - ________________________

5 - ________________________

6 - ________________________

7 - ________________________

8 - ________________________

9 - ________________________

10 - _______________________

11 - _______________________

a) Em qual Bacia hidrográfi ca está localizado o seu município?

__________________________________________________________

A Bacia do Jaguaribe ganha destaque por sua grande extensão territorial que 
corresponde a cerca de 50% do Ceará, abrangendo 80 municípios e abrigando alguns 
dos maiores açudes, como o Castanhão e Orós.
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b) Escreva as sub-bacias que compõem a bacia do rio Jaguaribe.
__________________________________________________________

4. Com base na fi gura abaixo, juntamente com a das bacias do Ceará  
complete o quadro com as informações solicitadas. 

Município Bacia ou sub-bacia
Acaraú
Icapuí
Jaguaretama
Fortaleza
Crateús

5. Observe o quadro abaixo com as informações sobre as sub-bacias 
do Jaguaribe e depois responda os itens solicitados:

Sub-bacia Capacidade Aproximada em m³

Alto 2 bilhões

Médio 6 bilhões

Baixo 24milhões

Salgado 447milhões

Banabuiú 2 bilhões

a) Qual a capacidade total em m³ das sub-bacias do Jaguaribe? 

__________________________________________________________

b) Qual sub-bacia possui maior e a menor capacidade?

__________________________________________________________
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c) Qual a capacidade somada das sub-bacias do Alto, Médio e Baixo 
Jaguaribe?

__________________________________________________________

6. No seu município ou em outros próximos existe algum rio ou 
açude? Identifi que-o e descubra que formas de uso podem ter este 

reservatório. 

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Aula 32 - Usos e Abusos da água 

Exercícios

1. Complete:

a) Os ___________________________ sempre tiveram um papel 
determinante nos _____________________ de _____________________

b) São tipifi cações de uso da água: _______________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

c) Os recursos hídricos são comumente utilizados como ______________ 
de _______________ domésticos e industriais.

d) eles possuem uma _______________de _______________ para 
assimilar estes __________________

2. Os adensamentos populacionais, juntamente com as atividades 
humanas, via de regra, encontram-se nas proximidades dos recursos 

hídricos, consequentemente, podem afetar positiva ou negativamente o 
ambiente.

São resultados positivos e negativos da atuação das atividades humanas:
I – A construção de vias de acesso que liguem locais remotos e o 
desmatamento. 
II – A geração de emprego a partir da atividade agrícola e o uso de 
agrotóxicos.

Historicamente, os recursos hídricos sempre tiveram um papel determinante em 
todos os processos de uso, ocupação e transformação social. Os adensamentos 
populacionais, juntamente com as atividades humanas, via de regra, encontram-

se nas proximidades dos recursos hídricos, consequentemente, podem afetar positiva 
ou negativamente o ambiente.

O principal fator de comprometimento da qualidade da água está relacionado às 
diversas formas de uso, tais como: abastecimento humano e industrial, irrigação, 
recreação, navegação e dessedentação animal. Após cada tipo de uso a água tem 
sua qualidade diminuída gerando problemas ambientais e confl itos de uso de toda a 
sorte. 

Muitos corpos hídricos são utilizados como receptores de esgotos domésticos e 
industriais. Neste caso, o manancial promove a diluição de substâncias poluidoras. 
Porém, isso só ocorre por pouco tempo, pois os corpos hídricos possuem um limite, 
uma capacidade de suporte para assimilar tais poluentes. 

A poluição dos ambientes aquáticos provoca, dentre outras coisas, o comprometimento 
dos usos múltiplos, são exemplos, o lançamento de esgoto em locais onde a agricultura 
ou o lazer são realizados. 
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III – Barramento de rios para fi ns de abastecimento humano e dessedentação 
animal em locais para abastecimento humano.

Assinale a opção correta.
a) Apenas o item I está correto
b) Apenas os itens I e II estão corretos
c) Apenas os itens II e III estão corretos
d) Todos os itens estão corretos.

3. O termo dessedentação animal está destacado no texto. Com 
o auxílio de um dicionário faça uma breve pesquisa sobre o seu 

signifi cado.
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

4. Observe o quadro e complete com algumas atividades realizadas 
em cada tipo de uso. 

Tipos de uso Atividades realizadas

Abastecimento humano Ex. Banho, limpeza da casa, lavagem de roupas

Abastecimento industrial

Harmonia paisagística

Geração de energia
 Elétrica

Irrigação

Transporte

Recreação

5. Qual é o signifi cado do termo poluição hídrica? Você conhece outros 
tipos de poluição, quais?.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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6. Leia o fragmento e responda as questões propostas.

Quando os holandeses, primeiros habitantes de Fortaleza chegaram em 1649, 
instalaram-se às margens do riacho Pajeú. O motivo foi o fácil acesso à água potável. 
Os habitantes da cidade agora consomem água de outras bacias, via transposição, 
uma vez que o riacho Pajeú não é capaz de mantê-los como na época da fundação [...] 
O processo de urbanização de bacias hidrográfi cas, no mundo inteiro, impõe aos rios 
o seu preço e aqui não é exceção: assoreamento, erosão, inundações, degradação da 
qualidade ambiental, etc. (Rogério Campos, professor de Hidráulica. Jornal O Povo, 
07/06/08)

a) Por que o riacho Pajeú não é mais capaz de abastecer a cidade de 
Fortaleza?
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

b) O texto fala que o abastecimento de água em Fortaleza é realizado por 
meio de transposição de bacias. O que é isso?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

c) Em sua opinião, por que a transposição de bacias é necessária? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

d) Alguns problemas ambientais foram mencionados no texto, escolha três 
deles e indique suas conseqüências para as populações próximas ou para 
o ambiente aquático. 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Aula 33 - Vegetação e impactos ambientais

Exercícios: 

1. Marque CERTO ou ERRADO nas assertivas a seguir:

 
A vegetação é importante somente para a respiração dos seres 
vivos;_______________________
Existem diversos tipos de vegetação recobrindo os solos do Brasil e do 
Ceará;__________________________
As espécies vegetais são essenciais para proteção dos solos e para a 
manutenção do clima local; _________________________

Dos elementos naturais que compõem os ambientes destaca-se a vegetação. 
A existência das espécies vegetais é essencial, pois protege os solos contra 
a erosão, resguardam a umidade do ar, contribuem com o ciclo hidrológico e 

possibilita a respiração dos seres vivos.

Podemos encontrar diversos tipos de vegetação recobrindo os solos do Brasil, do 
Ceará e até do local em que você mora. Pode-se afi rmar que ela faz parte do nosso dia-
a-dia. Mas será que as populações convivem harmoniosamente com esse elemento 
natural? 

Infelizmente não, pois há profundos sinais de degradação ambiental resultantes do 
uso indisciplinado desse recurso natural, e que lhe causa alterações. 

Os principais problemas de degradação são o desmatamento, as queimadas, o 
esgotamento dos solos, a extinção de espécies da fauna e da fl ora, os quais podem 
chegar a compor um quadro irreversível de desertifi cação.

A vegetação nossa de cada dia deve estar também no centro das políticas econômicas 
e sociais que viabilizem o manejo adequado da vegetação pelas populações, com 
medidas que construam uma relação harmônica entre a sociedade e a natureza.

Vegetação herbácea 
Estrato constituído por plantas rasteiras. São encontrados nas pastagens 
formando uma grama sobre os solos. 

Vegetação arbustiva 
Estrato constituído por plantas de pequeno porte disperso sobre a vegetação 
herbácea. São os arbustos de galhos retorcidos que compõem as caatingas 
dos sertões cearenses. 

Vegetação arbórea 
Estrato constituído por árvores de maior porte em vegetação superior à ar-
bustiva. São encontradas em áreas de vegetação mais conservada como, 
por exemplo, a Floresta Nacional do Araripe, no Sul do Ceará.
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2. Sobre os problemas de degradação ambiental assinale a alternativa 
correta:

a) As queimadas e os desmatamentos são exemplos de soluções para a 
convivência harmônica entre a sociedade e a natureza.

b) A extinção de espécies da fauna e da fl ora e o esgotamento dos solos 
são exemplos de problemas ambientais;
c) A pobreza e a falta de políticas públicas não contribuem para as 
práticas ambientais degradadoras.

3. Explique por que a vegetação faz parte do nosso dia-a-dia.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4. Caracterize os seguintes termos utilizados no texto:

Uso indisciplinado: _____________________________________

Manejo: ______________________________________________

Desertifi cação: ________________________________________

5. Observe o esquema a seguir e comente-o:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Convivência 
entre as 

populações e 
vegetações

Vegetação

Importância Diferentes 
estratos
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6. Pesquisando em grupo...

Os solos do Ceará são recobertos por diversos tipos de vegetação, são elas: 
caatingas, mata plúvio-nebular, litorânea, mangue, mata ciliar, carrasco, 
cerrado e cerradão. Formem grupos e escolham um desses temas para 
pesquisa. Aproveite para fazer cartazes, maquetes e desenhos para mostrar 
as características e não se esqueça de relacionar qual o tipo de vegetação 
compõe a área em que você mora.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Aula 34 - Evidências do avanço da desertifi cação

Exercícios:

1. Explique o signifi cado dos seguintes termos utilizados no texto:

a) Sobrepastoreio ____________________________________________
_______________________________________________________

b) Susceptíveis à erosão ______________________________________
_______________________________________________________

c) Irrigação _________________________________________________
_______________________________________________________

2. Relacione as colunas corretamente:

Estudo feito em 1994 pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos 
Hídricos (FUNCEME) apontou que 10,2%, ou seja, 15.130 km² do território 
cearense estava em avançado processo de desertifi cação. A análise foi feita 

utilizando imagens de satélite e observações de campo. Foram detectadas algumas 
as áreas do Estado que apresentavam sinais evidentes de degradação ambiental 
como: os Sertões de Crateús, Irauçuba e regiões circunvizinhas, e os municípios de 
Jaguaribe e Jaguaretama. 

Dentre as principais causas está o clima do semi-árido que corresponde à maior parte 
do Estado. Nestes setores há predominância tanto de solos susceptíveis à erosão, 
quanto do embasamento constituído por rochas cristalinas que difi cultam o acúmulo 
de água subterrânea. 

Todos esses aspectos, aliados à ação do homem impulsionado pela densidade 
demográfi ca dessas regiões, vem contribuindo para uma maior aridez do solo. A 
ação direta do homem vem se dando através do uso intensivo do solo na agricultura, 
sobrepastoreio, desmatamento, queimadas, extrativismo de madeira, manejo e 
utilização incorreta do solo, irrigação mal conduzida e mineração. 

Após o estudo realizado pela FUNCEME, algumas ações pontuais têm sido 
desenvolvidas para tentar barrar esse processo. Os resultados ainda são pequenos 
se levada em conta à dimensão do problema no Estado. 

Outro levantamento feito pelo Ministério do Meio Ambiente - MMA publicado em 2004, 
revelou que 146 municípios cearenses estão dentro da área sujeita à desertifi cação. 
Assim pode-se afi rmar que as ações para o combate desse processo não foram 
sufi cientes, pois em 10 anos o processo de desertifi cação tem avançado.

Fonte: Adaptado de Luiz Henrique Campos e Rafael Luís. Jornal O POVO. 31/10/2007
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a) Parágrafo I

b) Parágrafo II

c) Parágrafo III

d) Parágrafo IV

e) Parágrafo V

(_____) Mostra os fatores naturais que tornam o Ceará vulnerável a 
desertifi cação.

(_____) Ações e resultados para o combate ao processo de 
desertifi cação.

(_____) Destaca os fatores sociais que causam a desertifi cação.

(_____) Dados do levantamento feito pela FUNCEME.

(_____) Dados do levantamento do MMA. 

(_____) Principais usos da terra realizadas pelo homem. 

3. Marque (V) ou (F)

(    ) A análise de imagens de satélite e as observações de campo são 
procedimentos adotados para detectar processos de degradação am-
biental;

(     ) Conforme os dados ofi ciais de 2004  são cerca de 146 os municípios 
em processo de desertifi cação no Ceará;

(     ) Cerca de 10,2%, ou seja, 15.130 km² do território cearense esta atu-
almente em avançado processo de desertifi cação.

(    ) à ação do homem com os usos da terra e a densidade demográfi ca 
das regiões vulneráveis têm acelerado o processo de desertifi cação 
nos últimos anos.

A seqüência correta é:
a) V, V, V, V
b) V, F, V, V
c) F, V, V, V
d) V, V, F, V

4. A fi gura a seguir representa os municípios cearenses. Utilizando o 
mapa do fi nal da apostila, identifi que corretamente os municípios 

que estão sendo representados:

I) ____________________

II) ____________________

III) ___________________

IV) ___________________



301Geografi a

5. Com base na fi gura anterior, marque a opção que retrata o fenôme-
no abordado no texto e que ocorre nessas áreas.
a) Mineração.

b) Extrativismo

c) Irrigação

d) Desertifi cação
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Aula 36 - Os compartimentos do Ceará

Exercícios:

1. Assinale a alternativa que corresponde a resposta correta.

Assim como nossas casas estão divididas em compartimentos (sala, quarto, 
cozinha e banheiro), o Ceará também está. Cada compartimento possui seus 
elementos peculiares que os identifi cam. Nas nossas casas, por exemplo, 

reconhecemos a cozinha pela presença de pia, geladeira e fogão, objetos que permitem 
essa diferenciação dos demais compartimentos. Da mesma maneira, uma unidade 
ambiental também possui características bem defi nidas, por exemplo, a depressão 
sertaneja que permite sua identifi cação pelo seu tipo de estrutura geológica, vegetação 
de caatinga e solos rasos e pedregosos, dentre outros componentes.

Os fatores que determinam esses compartimentos ambientais são: clima, rocha, 
relevo, solo, vegetação e água, esses elementos somados, juntamente com a atuação 
antrópica, originam uma unidade ou compartimento ambiental. No Ceará existem seis 
principais unidades ambientais que estão listadas no quadro a seguir.

Unidades ambientais Características principais

Planície litorânea Ambiente instável com infl uências marinha, fl uvial e eólica. 
Encontram-se praias e dunas fi xas e móveis. 

Planície fl uvial Presença de vegetação ciliar com predomínio de carnaúbas. 
Solos férteis e profundos, indicados ao uso agrícola.

Tabuleiro pré-litorâneo
Ambiente estável, plano, com solos profundos e areno-
argilosos, local ideal para implantação de adensamentos 
urbanos. 

Planaltos 
sedimentares

Áreas elevadas, de estrutura sedimentar, clima ameno e 
vegetação arbórea e arbustiva.

Maciços residuais
Ambientes com vertentes secas ou úmidas, distribuídas de 
forma descontínua formando compartimentos ilhados em 
meio ao sertão. Vegetação plúvio-nebular ou de caatingas. 

Depressão sertaneja
Maior compartimento ambiental, aproximadamente 2/3 do 
Estado. Vegetação de Caatinga de porte arbóreo e arbustivo. 
Solos pedregosos, pouca profundidade e fertilidade. 

Fonte: Adaptado de Souza (2000)

CURIOSIDADE
O bioma das caatingas é o único 
exclusivamente brasileiro.
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a) As planícies fl uviais são recobertas por vegetação ciliar de caatinga.
b) A chapada do Apodi é o Planalto Sedimentar com maiores elevações do 
Estado.
c) São nos maciços residuais onde ocorrem as maiores infl uências 
marinhas. 
d) Os tabuleiros pré-litorâneos são áreas propícias à construção de 
estruturas urbanas, estradas e indústrias.

2. Assinale Verdadeiro ou falso.

A unidade ambiental de maior abrangência espacial no Ceará e a pla-
nície fl uvial;

Os solos mais férteis e mais profundos do Ceará encontram-se na 
Depressão sertaneja;

Os maciços residuais são unidades ambientais que se distribuem de 
forma esparsa e descontínua formando compartimentos ilhados em 
meio a Depressão o Sertaneja

 A gruta de Ubajara está localizada na Unidade ambiental dos Planal-
tos sedimentares;
O clima é mais ameno e resguarda certa umidade, proporcionando a 
existência de uma vegetação densa com estrato arbóreo e arbustivo 
na unidade ambiental dos Planaltos sedimentares;

3. Justifi que as respostas falsas da questão anterior.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4. A palavra antrópica encontra-se destacada no texto, seu signifi cado 
está relacionado à ação destruidora do homem no meio ambiente. 

Diante disso, aponte esse tipo de ação degradante encontrado em seu 
bairro ou em sua cidade.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )
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5. Constituído por belas paisagens de cenários únicos, o litoral do Ceará 
tem sido alvo da utilização inadequada de seus recursos naturais em 

busca de investimentos, principalmente, no lazer e no turismo. São barracas 
de praia, parques aquáticos, casas de veraneio, resorts, hotéis e pousadas 
(Luciana M. Freire, Mestre em Geografi a. Jornal o Povo, 10/10/2008). O 
fragmento trata das formas inadequadas de uso do litoral. Com base nisso, 
assinale a justifi cativa correta:

A unidade ambiental tratada no texto é a planície litorânea, por que:
a) dentre os compartimentos ambientais, e na planície litorânea onde se 

encontram as maiores altitudes, atraindo turistas do mundo inteiro. 
b) são locais ambientalmente ideais para a implantação de infra-estrutura 

que atraia os turistas, como pousadas e restaurantes, pois possuem be-
leza incomparável. 

c) é onde se encontram as praias e dunas, ambientes frágeis, inadequados 
à construção de equipamentos urbanos.

d) a rica vegetação de caatinga do local promove cenários únicos, conse-
quentemente atrativos turísticos.

6. Com base no texto da questão anterior, defenda o seu ponto de vista 
e justifi que sua resposta.

a) As praias do Ceará são belas e por isso, é natural que a planície litorânea 
seja ocupada por restaurantes, pousadas e barracas, afi nal, isso atrai os 
turistas gerando emprego e renda para a população.
b) A beleza da paisagem litorânea deve ser preservada, o correto é que 
tudo seja destruído, nada de barracas ou parques aquáticos em nossas 
praias.
c) As regiões litorâneas devem ser conservadas, porém não podemos negar 
a importância de infra-estrutura turística nesses locais como barracas, 
restaurantes e hotéis. O ideal é que os usos sejam realizados de uma 
maneira harmônica, sem prejuízos à natureza.
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

7. Escolha um dos compartimentos ambientais citados no texto e faça 
uma pesquisa em livros, jornais, revistas ou sites.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Aula 36 - A Geografi a das Geotecnologias

Exercícios:

1. No primeiro parágrafo encontramos diversas tecnologias que são 
ferramentas para a Geografi a moderna. Cite-as.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. Identifi que e comente os termos encontrados nos parágrafos:

a) Parágrafo II

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Sensoriamento remoto, sistema de posicionamento global - GPS, sistema de 
informações geográfi cas - GIS, modelos dinâmicos de previsão e monitoramento, 
imagens orbitais de satélites, softwares de construção de mapas... Mas o que é 

tudo isso? E a geografi a não estuda mais o espaço, a paisagem, os processos físicos 
e sócio-econômicos?

Todo esse conjunto de terminologias e outras mais compõem um universo distinto 
e muito rico em possibilidades dentro da ciência geográfi ca, as geotecnologias. 
A geografi a está em constante evolução e transita por vários caminhos, físicos, 
sociais, matemáticos, culturais e tantos outros. Com isso agregou ao longo do tempo 
contribuições e discussões importantes. 

Depois dos anos 40, quando o mundo começa a despertar para o advento de novas 
tecnologias, muitas destas começaram a ser utilizadas também pela ciência geográfi ca, 
como os satélites que enviam imagens da Terra, informações meteorológicas da 
atmosfera e até mesmo sinais que poderiam ser captados na superfície da Terra para 
determinar com precisão a localização (latitude e longitude) de qualquer objeto, como 
um rio, uma casa ou uma estrada. 
O conjunto de informações fornecidas por equipamentos ou programas de computador 
e agrupadas segundo objetivos ou necessidades específi cas a fi m de fornecer 
resultados quantitativos, pode ser chamado de geoprocessamento. Isso se aplica na 
investigação de um ambiente como um rio, na delimitação de uma feição através de 
um mapa ou na solução de problemas como a identifi cação de áreas de risco, por 
exemplo. Essas ferramentas são importantes e muito úteis para a geografi a, mas 
nenhuma delas substitui a percepção e a análise do homem ao espaço. O geógrafo 
Milton Santos dizia: “geometrias não são geografi as”.
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b) Parágrafo IV 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

3. “O tempo vai esfriar no Sul”; “a nebulosidade está alta em São 
Paulo”; “ Uma massa de ar seco ajuda a aumentar a temperatura 

do Nordeste”; “A temperatura máxima em Brasília será de 35º”  Você 
certamente já viu ou ouviu estas expressões nos noticiários de TV e rádio 
tanto locais quanto nacionais. Com base nisso responda:

a) Em sua opinião como estas informações são obtidas?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

b) Que tipo de equipamentos são usados?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

c) Pesquise o nome de instituições que são responsáveis por estas 
informações; 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4. O monitoramento diário do desmatamento da Floresta Amazônica, 
um mapa que representa a distribuição das bacias hidrográfi cas 

brasileiras e o posicionamento exato (latitude e longitude) da rua onde você 
mora, são informações que podem ser fornecidas respectivamente por:

a) GPS, imagens de satélites, software de computador;
b) imagens de satélite, software de computador e GPS;  
c) sites da internet e GPS apenas,
d) apenas imagens de satélites;

5. Para cada item abaixo, aponte qual o melhor procedimento a ser 
utilizado usando as geotecnologias:

a) A localização da estátua do Padre Cícero em Juazeiro do Norte;

___________________________________________________________

b) O mapeamento da montanha do Maciço de Baturité;

___________________________________________________________
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c) Rastreamento de um carro roubado via satélite;

___________________________________________________________

6. Releia o último parágrafo e com suas palavras explique brevemente o 
que o geógrafo Milton Santos quis dizer com a expressão “geometrias 

não são geografi as”.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Mapa 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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