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Apresentação
Prezada professora, prezado professor:
O Ensino Médio é a etapa de conclusão da Educação Básica. Ele
é decisivo para a vida de cada uma das jovens e cada um dos jovens
cuja aprendizagem escolar está sob sua responsabilidade. O nosso grande
desejo é que todos eles cheguem ao final com sucesso.
Sucesso na escola significa aprender pra valer. É aprendendo pra
valer que os nossos estudantes poderão iniciar outras caminhadas muito
importantes. Terão, assim, mais chances de entrar para a universidade e de
ingressar no mundo do trabalho.
Nesta caminhada rumo ao sucesso no Ensino Médio, é essencial
que os estudantes tenham um bom domínio das habilidades de leitura e de
raciocínio lógico-matemático. Neste sentido, os indicadores de desempenho
acadêmico de leitura e matemática expressos pelas avaliações externas de
caráter internacional, nacional e estadual – Pisa, SAEB, ENEM, SPAECE –
sinalizam a necessidade de intervenções urgentes.
Daí a idéia deste projeto que se constitui de um material estruturado
para o aluno e para você professor, professora. Um material que visa
lhe apoiar numa ação de grande relevância para o fortalecimento da
aprendizagem dos estudantes do 1° ano do Ensino Médio. No centro desta
ação está a formação do leitor. Isto porque consideramos que ser um
bom leitor é uma condição para que o estudante alcance o desempenho
necessário em qualquer das disciplinas e nas empreitadas da vida.
A nossa intenção, professor, professora, com este material é apoiar
o seu trabalho de docência tentando construir alternativas para a superação
de grandes lacunas no processo de aprendizagem de nossos estudantes. É
certo que ensinar e aprender exige esforço, dedicação, comprometimento.
Mas como diz o poeta tudo vale a pena se a alma não é pequena.
Contamos com todos vocês. O sucesso deste projeto pode
representar excelentes resultados para os alunos. 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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Introdução
Os resultados de Língua Portuguesa e Matemática do Sistema Permanente de
Avaliação da Educação Básica – SPAECE, correspondente ao ano de 2006,
revelaram a manutenção de uma preocupante situação a respeito dos níveis
de competências e habilidades dos alunos das Escolas Públicas em nosso
Estado, tanto do Ensino Fundamental quanto do Ensino Médio. Numa Escala
de Desempenho de 0 (zero) a 500 (quinhentos), em língua portuguesa, 22,89%
dos alunos de 8ª série (atualmente 9º ano) evidenciaram – no SPAECE 2006 –
um desempenho que os situam no nível 200 da referida escala, enquanto 39%
dos mesmos estão abaixo deste nível. Isso significa que quase 62% dos alunos
egressos do Ensino Fundamental se situam, em termos de competência em língua
portuguesa, num nível desejável para a 4ª série ou 5º ano do Ensino Fundamental
(que é o nível 200 da referida Escala de Desempenho). Na verdade, apenas
5,22% situam-se no nível desejável para os alunos de 8ª série ou 9º ano, o nível
275. Em Matemática, embora a Escala de Desempenho tenha outros valores, os
resultados são qualitativamente aproximados: 55,96% dos alunos estão abaixo do
225 da média geral da série e apenas 21,5% situam-se nesse nível.
Diante de tais resultados, a conclusão mais geral a que se chega é que a maioria
dos alunos que ingressa no 1º ano do Ensino Médio não possui as competências
e habilidades necessárias para o bom desempenho acadêmico nesta importante
etapa da Educação Básica.
Tomadas as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática como disciplinaseixos que entretêm relações com as demais disciplinas, isso significa dizer que
o baixo nível de proficiência em português – leitura – tem conseqüências na
totalidade das disciplinas, e em matemática, naquelas que se servem de cálculos
e raciocínios aritméticos e geométricos para o desenvolvimento e a aprendizagem
de seus conteúdos. Em geral, isso quer dizer que as competências amplas de
leitura e de raciocínio lógico-formal avaliadas pelo SAEB, e que são a referência
para o SPAECE, estão em grande parte ausentes nos alunos que ingressam no
Ensino Médio.
Diante desse quadro, constatou-se a necessidade do desenvolvimento de uma
ação específica no 1º ano do Ensino Médio com vistas ao desenvolvimento
e à consolidação de habilidades e competências básicas imprescindíveis ao
aprendizado das matrizes curriculares próprias a cada uma das disciplinas a serem
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cursadas. De maneira específica, trata-se de uma ação conjunta e articulada das
diversas disciplinas, no âmbito da Rede Estadual de Ensino Médio, com vistas a
desenvolver a capacidade de leitura, compreensão textual e articulação lógicoformal de conteúdos. Esse propósito ganha concretude na ação Primeiro,
aprender!, parte de um programa mais amplo desenvolvido pela Secretaria da
Educação do Ceará, intitulado Aprender pra valer.
Sob o lema “Ler bem para aprender pra valer”, o projeto Primeiro, aprender! teve
sua primeira aplicação no ano de 2008. Agora, o material didático do projeto
sai numa versão revisada e atualizada, inclusive com a participação de muitos
dos professores e professoras que, em 2008, se envolveram com a execução
do mesmo em sala de aula. Nesta nova versão, será desenvolvido em seis
semanas a mais do que foi no ano de 2008, chegando a ocupar 45% da carga
horária anual do 1º ano do Ensino Médio. Nos quatro meses e meio de execução
do projeto, todas as disciplinas terão como foco a consolidação da competência
leitora através do uso de material estruturado, organizado no Caderno da aluna
e do aluno e neste Caderno da professora e do professor.
O Primeiro, Aprender!, portanto, é uma ação coordenada de maneira unitária que
visa posicionar favoravelmente, em termos de competências e habilidades, os
alunos do 1º ano para cursarem com sucesso o Ensino Médio. O material didático
do projeto está organizado para proporcionar aos alunos a transição dos atuais
níveis de desempenho para outros que os aproximem daqueles esperados tendo
por referência os descritores das matrizes do PISA, do SAEB e do SPAECE e
que são requeridos para a aprendizagem efetiva dos conteúdos constitutivos das
matrizes curriculares do Ensino Médio.
No centro desta ação de consolidação de competências e habilidades básicas está
a formação de leitores, considerando que a leitura ocupa papel preponderante na
vida humana, em especial no sistema escolar, que tem como um de seus principais
objetivos ensinar conceitos por meio de práticas que requerem habilidades de
leitura. Desta forma, o objetivo é desenvolver e consolidar conceitos, competências
e habilidades das diversas disciplinas, considerados como necessários ao bom
desempenho dos estudantes ao longo do ensino médio, focalizando as habilidades
de compreensão de textos, raciocínio, articulação lógico-abstrata de conteúdos e
resolução de problemas.
Considerando este objetivo, as aulas propostas no Caderno da aluna e do aluno,
em qualquer das disciplinas tem o texto como unidade de ensino. A estruturação
do material obedece metodologicamente um caminho didático que vai do mais
simples ao mais complexo, tanto em termos de conteúdo e níveis de abstração
lógico-analítica quanto de questões e atividades. O mais simples consiste no atual
nível em que se encontra a maioria dos alunos que estão ingressando no 1º ano
do Ensino Médio e o mais complexo no nível necessário ao curso do Ensino Médio
conforme as exigências das matrizes curriculares de cada disciplina.
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Para o planejamento e desenvolvimento do programa de ação foram constituídas
equipes de professores por disciplina, sob a direção de um professor-coordenador.
Essas equipes, com base nos descritores do PISA, do SAEB e do SPAECE, bem
como nas matrizes curriculares atualmente estabelecidas para o Ensino Médio,
definiram conteúdos e etapas do desenvolvimento destes, a partir dos quais
elaboraram os materiais de leitura e atividades a serem trabalhados em sala de
aula.
A atual versão do material didático do projeto contou com uma ampla participação
das professoras e dos professores que, em 2008, se envolveram com a execução
do mesmo. Esta participação se materializou na análise e avaliação do material
em cada escola, em encontros regionais no âmbito de cada Coordenadoria
Regional de Desenvolvimento da Educação – CREDE e da Superintendência
das Escolas Estaduais de Fortaleza. Todo este processo teve sua culminância
no Encontro Estadual de Avaliação do Primeiro, Aprender! em setembro de 2008
com a participação de 400 professores. Neste encontro foi escolhida uma equipe
de 32 professoras e professores com representação de todas as disciplinas para
contribuir com as equipes de autores na sistematização das revisões, atualização
e ampliação do material didático do projeto.
No Caderno da aluna e do aluno, cada aula de qualquer das disciplinas é
organizada a partir de um texto-base (um portador de leitura de diversas naturezas).
Este consta de um amplo leque de tarefas com diferentes tipos de textos, incluindo
não somente passagens em prosa, mas também vários tipos de documentos como
listas, formulários, gráficos e diagramas.
Já este Caderno da professora e do professor se compõe de orientações
didático-metodológicas gerais e específicas, apresentando os objetivos do
programa em cada disciplina, bem como em cada aula. Além disso, para cada
aula são apresentadas as habilidades de leitura e/ou raciocínio lógico a serem
consolidadas; as habilidades específicas do campo de estudo/disciplina a serem
desenvolvidas; procedimentos para a condução da aula; e explicação de cada
questão/atividade – incluindo objetivo, conhecimentos/conteúdos envolvidos e
resposta com notas explicativas.
Mais uma vez, é com vocês professoras e professores! Sua competência, disposição
e criatividade serão determinantes para o fortalecimento da aprendizagem dos
alunos, medida de sucesso deste projeto.
A Coordenação Geral

13

Matemática

Aula 01 - Lógica na Metodologia de Resolução de Problemas

Cara professora, caro professor,
Estamos iniciando este trabalho com o objetivo de contribuir para a melhoria
da qualidade do ensino de Matemática. Aqui justificaremos nosso propósito inicial
da abordagem da Lógica e Metodologia de Resolução de Problemas, nas primeiras
aulas.
Desejamos registrar que apesar da generalidade sugerida pelo título da aula,
nossa pretensão se restringe a incursionar sobre os princípios da organização
do pensamento e do raciocínio. A idéia é fazer com que o aluno perceba a
necessidade da Lógica para a construção do conhecimento.
Parte Introdutória
Esta parte deve durar cerca de 5 minutos. Cabe ao professor deixar claro que todos
devem manifestar, individualmente, o que realmente pensam, sem a contribuição
de outras pessoas. Para tanto, as respostas serão escritas no máximo em 3 linhas.
Esta tarefa pode ser executada apenas com discussões orais, ou seja, perguntas e
respostas Aluno / professor.
Compreendendo as Idéias
O texto apresentado se caracteriza como instrumento motivador da aula. Assim,
é importante que o aluno tenha até 5 minutos somente para ler e reler o texto
individualmente. Durante este período, sugere-se que o professor não interfira. Na
hipótese de ser consultado sobre o significado de alguma palavra ou frase, é
conveniente não atender, sugerindo cortesmente: Você tem 5 minutos e o tempo
ainda não acabou! Leia mais uma vez o texto todo. Concentre-se e reflita! Assim,
cada vez que você fizer uma releitura a sua compreensão se alarga mais!
Esta parte da aula é muito importante! Se alguns alunos não têm o hábito da leitura
basta um pouco mais de paciência! No entanto, na Metodologia de Resolução de
Problemas, nada poderá ser feito sem a compreensão e interpretação da questão
proposta. Por este motivo, temos que insistir recorrendo à nossa criatividade, num
momento em que é necessário muito empenho.
Matemática
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Organizando o Pensamento
A pretensão é ensejar ao aluno a apreensão das condições necessárias e
suficientes para a organização do seu pensamento. O professor tem, na classe,
níveis diferentes de habilidades de compreensão e interpretação. Convém
utilizar a metodologia de formação de grupos? Devido aos desníveis, o rendimento
será maior, se a resolução das questões for realizada de modo individual? Esta
decisão, que depende da relação aluno/professor e das diversas realidades das
unidades escolares cearenses, deixamos ao professor a responsabilidade de tomála. Somente alertamos para o fato de que, o tempo disponibilizado para a realização
de todas as 4 questões, será de até 35 minutos.
1ª Questão
Embora seja difícil conjecturar sobre as palavras que serão apontadas pelos alunos,
a título de sugestão metodológica, nos prenderemos à apenas cinco: Evolução,
Prossímios, Primatas, Antropóides e Pensamento. Sugerimos ao professor a
seguinte metodologia:
1. todos os alunos que terminam a etapa devem sublinhar as palavras desconhecidas.
Em seguida, o professor escolhe, aleatoriamente, um deles para começar a
discutir o significado das palavras por ele apontadas.O processo prossegue com a
participação de outros alunos e, será encerrado, quando não houver mais palavras
de significado desconhecido.
2. se o professor optar pela formação de grupos, cada um deles nomeará o seu
representante com a incumbência de indicar as palavras de significado desconhecido
para todos. Para encerrar, procede-se como no item 1.
As palavras Evolução, Prossímios, Primatas e Antropóides, em seu conjunto,
traduzem o caminhar do progresso e desenvolvimento dos Prossímios ao
Homo Sapiens Sapiens. Embora o detalhamento dessa ocorrência seja da
responsabilidade da disciplina Biologia, podemos informar aos alunos que os
Primatas Antropóides (evoluídos dos Prossímios), deram origem a um elo comum
entre os símios (chimpanzés) e a cadeia evolutiva: Australopithecus, Homo Habilis,
Homo Erectus, Homo Sapiens Arcaicco, até o Homo Sapiens Sapiens. Ou seja,
existiu um primata antropóide, um primeiro indivíduo parecido com o homem atual,
daí a designação de antropóide, sem cauda e com volume do cérebro bem maior
que seus antecessores, que deu origem a duas espécies: os símios ou macacos
atuais e o homem moderno.
Bem, professor, nosso objetivo não é somente motivar e encorajar o aluno a buscar,
no dicionário, o significado de palavras desconhecidas. Desejamos que, retornando
ao texto, ele possa refletir sobre as leituras e releituras iniciais e, então, formular
uma interpretação aperfeiçoada.
2ª, 3ª e 4ª Questão
A preocupação nestas questões se refere à compreensão e interpretação do texto.
Indicaremos apenas as respostas corretas. Sendo: 2ª, a; 3ª, d; 4ª, a.
18
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Praticando o Conhecimento
Podemos caracterizar as duas questões desta parte, como os primeiros passos
que serão dados pelos alunos na busca da apreensão dos fundamentos básicos
e preliminares da Lógica Informal. No entanto, a pretensão é apenas provocar
um despertar para o significado das palavras proposição, premissa, inferência
e argumento. O professor não deve preocupar-se com divergências de opiniões
que estas questões, certamente, provocarão em que, muitos comportamentos de
animais sugerem agir com inteligência e, também porque, os estudos científicos
ainda não conclusivos definitivamente sobre o assunto.
Demonstrando que Aprendi
O aluno dedicará os últimos 5 a 10 minutos finais da aula para responder às questões
propostas.

Matemática
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Aula 02 - Lógica na Metodologia de Resolução de Problemas

Cara professora, caro professor,
Começamos a nossa aula 2 com a ansiedade que não pode (e não deve)
ser evitada; perguntamos: será que as nossas sugestões para a aula inicial
foram importantes? Professores e alunos foram beneficiados com as orientações
metodológicas sugeridas? Não podemos avaliar.Sabemos no entanto que, como
se tratam de sugestões, somente a prática de sala de aula poderá aperfeiçoá-las
com a justeza adequada.
Compreendendo as Idéias
Professor, procuramos ressaltar a obra de Aristóteles porque ele foi, e talvez ainda
seja, um dos filósofos da antiguidade mais lido e, também o mais estudado. O aluno
precisa saber que não podemos falar em Lógica, sem começar por Aristóteles.
Ele a definiu como a ciência da determinação das leis do raciocínio. A pergunta
aristotélica que devemos fazer é: quais são as condições que devem satisfazer a
um raciocínio para que possamos retirar dele uma conclusão? No texto, convidamos
o aluno a refletir sobre a diferenciação entre pensamento e raciocínio, esclarecendo
que, o último é a organização do primeiro. Também, é importante que todos
percebam que pensar é uma prerrogativa do homem e que este foi o caminho que
tornou possível ao Homo Sapiens Sapiens, pelo exercício do pensamento, e pelas
condições impostas pela evolução, tomar consciência de si mesmo. Note também
que, a derivação etimológica da palavra raciocínio é ratio (de teor, cálculo), o que
nos permite afirmar que raciocínio é uma operação do pensamento com lógica. A
estrutura dos 100 bilhões de neurônios e a possibilidade das relações entre eles,
as sinapses, garantem a emergência de pensamentos, raciocínios, lembranças,
etc. A formação de conceitos se imiscui no elenco de todas estas emergências.
Assim deve ser entendida a relação de sinonímia que se aplica, no texto, a
orações declarativas, asserções e proposições. Alertamos para o fato de que, a
compreensão do processo lógico da organização do raciocínio pelo estabelecimento,
no discurso, de argumentos coerentes, é um processo diversificado e, às vezes,
lento. O professor deve estar atento para buscar o nivelamento da capacidade de
raciocinar de sua turma.
Organizando o Pensamento
Para facilitar a sua realização o professor deve estar consciente de que as
palavras resumem ou exteriorizam conceitos. Os conceitos se formam através de
generalizações que os indivíduos podem fazer na sua vida diária. Por exemplo,
o conceito de trem para uma pessoa que todo dia o utiliza, certamente é muito
diferente para um indivíduo que nunca viu um trem, nem em fotografia. E, como
20
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as proposições nada mais são que reunião de conceitos, é necessário, que as
palavras, o conceito delas, sejam compreendidas no âmbito da proposição e do
texto onde estão inseridas. Estas referências valem para condução do trabalho
do professor nesta segunda parte da aula, que tem o propósito de organizar o
pensamento do aluno.
1ª Questão
Enfatizamos, mais uma vez, que cabe ao professor a decisão pelo caminho
metodológico a ser seguido nesta parte/questão, e, no próprio decorrer da aula: optar
por trabalho individual ou pela formação de grupos de estudos. É bom lembrar que,
além da compreensão e interpretação do texto, é necessário que o aluno desenvolva
individualmente, pois ninguém pode fazer por ele o seu estilo literário de comunicação
escrita; o professor apenas orienta este processo. Os itens 1, 2 e 3 da questão têm
este sentido.
2ª e 3ª Questão
O professor deve informar aos alunos que a questão proposta é chamada, no
âmbito da Matemática, de Conjetura de Goldbach (alguns escrevem conjectura),
pois trata-se, ainda, de uma presunção matemática. Mais precisamente, nós
julgamos que a afirmação do matemático Goldbach é verdadeira. No entanto, até
hoje, nenhum outro matemático teve argumentos para negá-la, contradizê-la ou,
também para confirmá-la. Com estas ponderações, basta ao professor solicitar aos
alunos que, no item 2, confirmem ou refutem a Conjetura de Goldbach. No item
3, é possível mostrar que as comprovações sugeridas, os testes realizados pelos
alunos, se estabeleçam como premissas da conjetura que,na realidade, trata-se
de uma inferência.
Praticando o Conhecimento
Analise a sugestão do modelo do diálogo que presumivelmente tenha acontecido
(ou aconteça) no decorrer de calorosos debates em alguma Assembléia Legislativa.
Procuramos mostrar aos alunos a necessidade de que, debates dessa natureza,
têm que ser fundados em argumentações estritamente coerentes. Sugere-se o
acompanhamento dos debates transmitidos pelos canais específicos de TV, como,
por exemplo, TV Câmara, TV Senado, etc ou em canais de radio . Os procedimentos
metodológicos recomendados para a finalização da questão são os mesmos da
Parte 2, 1ª Questão.
Bem professor, esta terceira parte deve ser entendida como uma consolidação da
aprendizagem. A figura apresentada no início, tem um único objetivo de apelo
à percepção visual, onde convida o aluno a perceber que argumento (ou a
argumentação) é tudo aquilo que se diz ou se escreve. Também, na expressão de
Aline, é toda a nossa idéia juntando premissa e conclusão...
Demonstrando que Aprendi
Sugere-se que, se o tempo disponível for razoável, a realização de uma pequena
gincana com a 2ª Questão. É evidente que a execução desta estratégia pedagógica,
pela sua característica de trabalho cooperativo, se justifica somente em grupos de
estudo.
Matemática
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Aula 03 - Lógica na Metodologia de Resolução de Problemas

Cara professora, caro professor,
Estudar Lógica é antes de tudo, um ato de pensar!
Compreendendo as Idéias
Na primeira aula, deixamos o aluno de prontidão, receptivo para a compreensão de
uma oração, discurso ou texto, fundamentado em uma argumentação coerente.
É assim que encerramos o texto, com o aceno dos dois benefícios relativos ao
desenvolvimento do raciocinar com lógica. O professor pode (ou deve) sugerir aos
alunos que, na releitura do texto, reflitam, procurem em suas lembranças: Será que
alguém já tentou convencer vocês de algum fato, ou induzi-los a alguma prática,
usando uma argumentação que, de imediato, lhes pareça descabida, falsa ou
mentirosa? Vocês já tentaram fazer o mesmo com outras pessoas? O professor
de lembrar-se de que dispõe de até 5 minutos para esta atividade, e considerar
também que, na seqüência da aula, o aluno retornará ao texto outras vezes seja
para consulta ou, para a compreensão das questões.
Organizando Pensamento e Praticando o conhecimento
1ª Questão
Agora, pretende-se que o aluno faça um liame entre o plano teórico e o prático. O
caminho para esta orientação é retirado das inferências de Aristóteles. Acrescentamos
para o professor a informação de que, o trabalho do estagirita (Aristóteles ficou
assim conhecido por ter nascido em Estagira, colônia greca jônica) como astrônomo,
tinha o objetivo de completar as teorias das esferas do filósofo Eudóxio. Registre-se
que, Aristóteles já estudava com Platão e, além disso, juntou-se a eles o também
astrônomo Calipo. Como podemos observar no pequeno excerto de seus escritos,
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foram corretas as suas conclusões sobre as fases da Lua e a esfericidade da
Terra. Além dessas informações adicionais, em cada questão, conceder dois a
cinco minutos aos alunos, para reflexão e identificação das proposições e, quais
delas ele identifica como premissa ou inferência. Dependendo do desenvolvimento
das atividades, da participação dos alunos e do nível de dificuldade aferido pelo
professor, convém sugerir que o texto seja reescrito mantendo o mesmo significado
pretendido por Aristóteles. Um exemplo pode ser proposto, considerando as
dificuldades manifestadas pelos alunos na execução dessa tarefa adicional. Se for
caso, tente aperfeiçoar a sugestão a seguir para apresentá-la aos seus alunos
(...) Os formatos que a própria Lua mostra são de quatro tipos: regulares, cheios,
convexos e curvos. Estas formas geométricas representam o que chamamos,
popularmente, de lua nova, lua cheia, quarto crescente e quarto minguante. Os
eclipses são fenômenos que ocorrem com a interposição da Terra entre o Sol e a
Lua. Nos eclipses da Lua o contorno que é mostrado é sempre curvo e fechado.
Portanto, a prova dos sentidos nos permite afirmar que A TERRA É ESFERICA.
Assim reescrito, mostra-se para o aluno uma outra forma escrita de expressar a
argumentação de Aristóteles, encaminhando-o para a compreensão de que:
1. A inferência de Aristóteles é: portanto, a prova dos sentidos ainda mais confirma
que a Terra é esférica.
2. As premissas utilizadas são:
• Os formatos que a própria Lua mostra são de todos os tipos – regulares, cheios,
convexos e curvos.
• Nos eclipses, que são a interposição da Terra (entre o Sol e a Lua), o contorno é
sempre curvo.
Demonstrando que Aprendi
Vamos analisar a argumentação de Bruno, Otávio e Aline.
Bruno: Todas as premissas são verdadeiras: a laranja é redonda, a goiaba é
redonda(mais ou menos arredondada), e a moeda é redonda. No entanto, não
podemos inferir que a Terra é redonda a partir dessas premissas, apesar de serem
verdadeiras. A argumentação não está logicamente correta.
Otávio: Se Ana é filha de Paulo e irmã de Tiago, então este ultimo é também filho de
Paulo. Se Paulo é filho de Pedro, é evidente que Ana e Tiago como irmãos, e filhos
de Paulo, os dois são netos de Pedro. Então é lógico que Tiago é neto de Pedro. A
argumentação está logicamente correta.
Aline: Recomendamos ao professor trabalhar somente com os impares 3, 5 e 7.
Quanto à demonstração de que (2k – 1)² resulta em número divisível por 8, qualquer
que seja o número natural k, faremos oportunamente. Por enquanto basta dizer que
cientificamente, as leis da Física, em sua maioria são compreendidas desse modo.
Podemos fazer uma inferência (uma generalização) a partir da comprovação de
alguns fatos particulares identificadas e, ou, denominadas de premissas.
Matemática
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Aula 4 - Conjunto dos Números Naturais e suas Operações

Cara professora, caro professor,
Para saber se o aluno compreendeu bem o que está apresentado nesta
aula, verifique se está apto a demonstrar que é capaz de:
1. Identificar, interpretar e representar os números naturais.
2. Construir e aplicar conceitos de números para explicar fenômenos de qualquer
natureza.
3. Interpretar informações e operar com números para tomar decisões e enfrentar
situações-problema.
4. Recorrer à compreensão numérica para avaliar propostas de intervenção frente
a problemas da realidade.
Compreendendo as Idéias
UMA GRANDE INVENÇÃO PARA A HUMANIDADE
Os números governam o mundo. (Platão)
É importante para o professor ressaltar a importância do sistema de numeração
hindu-arábico como um processo construído ao longo de séculos e as suas
características mais marcantes: a possibilidade de construir quaisquer número
utilizando apenas 10 símbolos e a existência de um símbolo para representar a
nulidade.
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Organizando o Pensamento
1ª Questão
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2ª Questão.
a) 5 + 3 × (4 + 2) = 23
b) (5 + 3) × (4 + 2) = 48
c) (5 + 3) × 4 + 2 = 34
3ª Questão

7
28

14
91

42

49
63

77

Praticando o Conhecimento
1ª Questão
888 + 88 + 8 + 8 + 8 = 1.000
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2ª Questão
Denominaremos ao primeiro homem (50 kg) de A, ao segundo (75 kg) de B e ao
terceiro (120 kg) de C.
Uma das travessias possíveis poderia ser:
1. Vão A + B (125 kg).
2. Volta A (50 kg).
3. Vai C (120 kg).
4. Volta B (75 kg).
5. Vão A + B (125 kg).
3ª Questão
Seremos 100, nós, mais dois tantos de nós e mais você. Lembro que “nós” referese ao total de patos chegantes (?) somado com um pato existente.
Então, (X + 1) + 2 × (X + 1) + 1 = 100
X + 1 + 2X + 2 + 1 = 100
3X + 4 = 100
3X = 96
X = 32
32 patos fazem parte do bando chegante. Lembro que esta resolução é algébrica e
poderão surgir outras maneiras de solucionar este problema.
Demonstrando que Aprendi
1ª Questão
A invenção do zero.
2ª Questão
1) O número 1
2) 307, 370, 703, 730
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Aula 05 - Conjunto dos Números Inteiros

Cara professora, caro professor,
Para saber se o aluno compreendeu bem o que está apresentado nesta
aula, verifique se está apto a demonstrar que é capaz de:
1. Identificar, interpretar e representar os números negativos
2. Construir e aplicar conceitos de números para explicar fenômenos de qualquer
natureza.
3. Interpretar informações e operar com números para tomar decisões e enfrentar
situações-problema.
Compreendendo as Idéias
O objetivo do texto é fazer com que os alunos compreendam que a construção dos
números inteiros se deu através de um processo histórico desenvolvido ao longo de
gerações, em que o homem precisou de registros para expressar números menores
que zero. Foram chamados de números negativos, que, acrescentados ao conjunto dos
números naturais, deram origem a um novo conjunto numérico chamado de conjunto
dos números inteiros. Atualmente convivemos com situações envolvendo os números
negativos, usados, por exemplo, para registrar “queda” ou “perda”. As mais comuns
são:
• o saldo bancário devedor;
• as temperaturas abaixo de zero;
• os pontos perdidos no campeonato de futebol.
Organizando o Pensamento
1ª Questão
a. ( ) Um freezer congela à temperatura de –18° Celsius. (X)
b. ( ) Viajamos à velocidade média de 80 quilômetros por hora. (X)
c. ( ) O diâmetro do cano mede de polegadas.
d. ( ) Um pão de queijo custa R$ 0,80.
e. ( ) A caixa d’água tem 10.000 litros de capacidade. (X)
f. ( ) Verificamos um resultado de – 0,02%.
2ª Questão
“O Brasil tem 7,5 milhões de domicílios sem banheiro. No Piauí, 42,9% dos domicílios
não têm instalação sanitária. Em 1998, doenças relacionadas à falta de saneamento
básico, vitimaram 10.844 pessoas. O percentual de municípios da região Sudeste
Matemática

27

com rede de esgoto chega próximo de 90%. Mas, são poucos os municípios que
ainda não têm água encanada: cerca de apenas 5%.”
Sugerimos que o professor trabalhe nesta questão as diferentes maneiras de escrever
o mesmo número. É possível que alguns alunos questionem o número 7,5 milhões,
pois o mesmo pode ser escrito 7.500.000 (que é um número inteiro). Questione-os
sobre os motivos que levam a um texto ser escrito destas duas maneiras? Qual
destas duas formas é mais facilmente legível em um texto, jornalístico por exemplo.
Relação semelhante existe também nos números percentuais (90% ou 0,9 e 5%
ou 0,05).
Praticando o Conhecimento
1ª Questão

Demonstrando a Aprendizagem
1ª Questão
a) Os números positivos são maiores que os números negativos.
b) Qualquer número negativo é sempre menor que o zero.
c) Numa reta numérica o (-5) fica à esquerda do número (-4).
d) Aos números (+2) e (-2) chamamos números simétricos, porque têm o
mesmo valor absoluto.
e) O número (-3) é menor que o número (+2).
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2ª Questão
O mais importante a ser observado pelo professor são as justificativas para as
numerações colocadas. Se as mesmas são razoáveis, aceitáveis.
3ª Questão
Zero
4ª Questão
A distância é igual.
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Aula 06 - Operações no Conjunto dos Números Inteiros

Cara professora, caro professor,
Para saber se o aluno compreendeu bem o que está apresentado nesta
aula, verifique se está apto a demonstrar que é capaz de:
1. Identificar, interpretar e representar os números inteiros.
2. Construir e aplicar conceitos de números para explicar fenômenos de qualquer natureza.
3. Interpretar informações e operar com números para tomar decisões e enfrentar situações-problema.
Compreendendo as Idéias
1ª Questão
A idéia central do texto é revisar as operações básicas do conjunto dos números
inteiros, ressaltando a importância do significado de cada uma delas. No final deste
material para o professor, indicamos alguns jogos que podem ser trabalhados em
algumas aulas para auxiliar na fixação do conteúdo.
Ao usá-los, utilize-os mais que uma vez, para que os alunos possam rever, ampliar e
aprofundar os significados das noções matemáticas. O jogo deve permitir processos
de reflexão sobre as noções trabalhadas.
É fundamental que os alunos realizem uma produção de texto, destacando o que
aprenderam com o jogo. Este texto servirá para você e seus alunos avaliarem o que
sabem, onde ainda há dúvidas, quais investimentos são necessários fazer.
Organizando o Pensamento
1)
2)
3)
4)
5)
6)
30

8.704
2.258
22.950
1.001
900.112
1.034.000
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Praticando o Conhecimento
1ª Questão
1º Ano A: 6 gols a favor e 3 gols contra, saldo positivo de 3 gols.
1º Ano B: 2 gols a favor e 6 gols contra, saldo negativo de 4 gols.
1º Ano C: 5 gols a favor e 4 gols contra, saldo positivo de 1 gol.
1º Ano D: 5 gols a favor e 5 gols contra, saldo de 0 gol ou sem gol de saldo.
2ª Questão
As temperaturas positivas são +10, +20, +5. As temperaturas negativas são –2
e – 6. A maior temperatura: + 20. A menor temperatura: – 6.
Para calcular a diferença entre –6 e 20, podemos pensar que: de –6 até zero, a
diferença é 6. De 0 até 20, a diferença é 20.
Então, a diferença entre –6 e 20 é 26.
Demonstrando que Aprendi
1ª Questão
R$1,00.
2ª Questão
R$ 516,00 C.
SUGESTÃO DE ATIVIDADES
Todos os jogos foram organizados por Cristiane Chica - Coordenadora do Mathema
(www.mathema.com.br) – NUTEC.
Consideramos que o jogo propicia situações que, podendo ser comparadas
a problemas, exigem soluções vivas, originais, rápidas. Nesse processo, o
planejamento, a busca por melhores jogadas, a utilização de conhecimentos
adquiridos anteriormente propiciam a aquisição de novas idéias, novos
conhecimentos, habilidades e atitudes. Investigação, tentativa e erro, levantamento
e checagem de hipóteses são algumas das habilidades de raciocínio lógico que
estão envolvidas no processo de jogar.
Jogo 1: Matix
Objetivo: introduzir a soma algébrica de números inteiros e desenvolver o cálculo
mental.
Organização da Classe: Duplas
Material:
• 1 tabuleiro quadrado com 64 casas
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• 64 peças com os números inteiros abaixo escritos:
Quantidade
de peças

“Número” escrito na peça

Quantidade
de peças

“Número” escrito na peça

1
4
3
3
3
3
3
4
5

coringa
-10
-5
-4
-3
-2
-1
0
+1

5
5
5
5
5
3
3
3
1

+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+10
+15

Regras:
• Tira-se par ou ímpar para saber quem vai começar o jogo.
• Cada participante (ou dupla participante) escolherá uma posição (vertical ou
horizontal). Escolhida a posição, esta se manterá até o final do jogo.
• Começa-se retirando o coringa do tabuleiro.
• O primeiro participante retira do tabuleiro um número da linha ou coluna do
coringa (dependendo da posição que escolheu: vertical ou horizontal).
• Em seguida, o próximo tirará um número da linha ou coluna (dependendo da
posição escolhida) que o primeiro retirou o seu número e assim por diante.
• O jogo acaba quando todas as peças forem tiradas ou quando não existir mais
peças naquela coluna ou linha para serem tiradas.
• O total de pontos de cada jogador ou dupla é a soma dos números retirados
do tabuleiro.
•
Vence o jogo o participante ou a dupla que tiver mais pontos.
Variação: o tabuleiro pode ser reduzido para 6 x 6 ou 7 x 7 retirando-se algumas
das cartas numéricas.
Jogo 2: Soma zero
Objetivo: adição e subtração de inteiros, noções de oposto de um número inteiro.
Organização da Classe: Grupos de 3 a 4 alunos
Material: 40 cartas numeradas de -20 à +20 (artesanal)
Regras:
• Os jogadores repartem 36 cartas entre si e distribuem as quatro restantes
sobre a mesa com as faces numeradas voltadas para cima.
• Na sua vez, o jogador deve tentar somar zero, juntando uma das cartas de sua
mão com uma ou mais da mesa. Se conseguir, retira para si o conjunto usado na
jogada formando seu monte; caso contrário, deixa na mesa uma carta qualquer
de sua mão.
• Se um jogador, em sua jogada, levar todas as cartas da mesa, o jogador
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seguinte apenas coloca uma carta.
• O jogo acaba quando terminarem as cartas ou quando não houver mais
possibilidade de somar zero.
Ganha o jogador que tiver o maior numero de cartas ao final do jogo.
Jogo 3: Ganha quem chega a zero
Objetivo: operações com números inteiros.
Competências e habilidades: Permitir uma familiaridade com as operações de
adição e subtração de números negativos; leitura, interpretação e produção de
textos matemáticos; utilização de conceitos matemáticos na resolução de situaçõesproblema; utilização da linguagem matemática.
Organização da Classe: Duplas
Material:
• 40 cartas numeradas de -10 a + 10 (duas de cada)
• 10 cartas com o sinal +
• 10 cartas com o sinal • papel para registro
Regras:
• As cartas com números são embaralhadas e organizadas numa pilha, viradas
para baixo.
• As cartas com sinais são embaralhadas e organizadas numa outra pilha,
também viradas para baixo.
• Na primeira rodada, cada jogador sorteia uma carta com número e outra com
sinal e compõe um número. Por exemplo, se tirar – 2 e um – , seu número será
– (– 2) = + 2; o número + 2 deve ser marcado numa folha.
• Na rodada seguinte, o procedimento é o mesmo, mas o novo número deve ser
adicionado ao anterior. No caso do exemplo acima, se o jogador tirar – 3 e o sinal
+, deve fazer: + 2 + (– 3) = – 1, que será o próximo total com o qual irá operar.
• Após dez rodadas, ganha o jogador cujo total for mais próximo de zero.
Atenção professor:
Procure observar como os alunos realizam os registros no momento do jogo,
pode ser que surjam escritas do tipo: + 2 - 3 = -1 + 4 = 3 + 4 = 7. Este tipo de
registro pode levar a uma discussão a respeito do sinal da igualdade, através de
questionamentos do tipo: “É verdade que +2 - 3 = 7?”, “As escritas algébricas são
equivalentes?”. Trata de discutir o rigor necessário na escrita matemática que se
difere da linguagem falada.
Também é importante observar se os alunos registram - (-5), por exemplo ou direto + 5.
A partir das observações realizadas procure incentivar os registros na dupla, permita
que socializem as descobertas garantindo que todos se posicionem, promovendo a
discussão. Neste momento, organize as idéias que surgiram.
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Aula 07- Números Racionais

Cara professora, caro professor,
O objetivo dessa aula é discutir o conceito de número racional e indicar as
formas de expressar esses números : frações ordinárias e números decimais.
Compreendendo as idéias
É importante lembrar que os números racionais sempre podem ser expressos na
forma de número decimal, podendo ter um número finito de algarismos significativos
após a vírgula ou registrar a presença de uma dizima periódica. Sugerimos explicar
como é possível simplificar frações e como operar com números decimais.
Organizando o Pensamento
Esta parte da aula é muito importante para desenvolver o hábito da leitura. Por este
motivo, é necessário ler e interpretar o diálogo entre Bruno, Otávio e Aline.
Praticando o Conhecimento
1 ª questão
1. A divisão de 189 por 15 tem como resultado o numero decimal 12,6. Na forma
63
189 : 3
189
de fração ordinária, tem –se: ____ = ______ = ____
5
15 : 3
15
2. A divisão de 10 por 6 tem como resultado o numero decimal 1,666.... Na forma
10
10 : 2
5
de fração ordinária tem – se: ____ = _____ = ____
6
6:2
3
5
1
3. O número 0,5 pode ser escrito na forma ____ = ____ ( fração irredutível)
10
2
Com relação ao numero 0,555... é possível proceder- se como segue:
x = 0,555...
10x = 5,555...
10x – x = 5,555... – 0,555...
5
9x = 5 ou seja x = ____ = 0,555...
9
34
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2ª questão
Seguindo o mesmo procedimento utilizado no exercício anterior,tem-se :
a = 0,999...
10 a = 9,999...
10 a – a = 9,999...-0,999...
9a=9
a = 1 e, portanto, 0,999... = 1.
Demonstrando que aprendi
1
1. Fração ordinária: ____
8
Número decimal: 0,125
1929
643
1929 : 3 = _____
2. Fração ordinária: ______ = ________
90
30
90 : 3
Número decimal : 21,4333... .
3. 1º número:
2125
2125 : 5
425
425 : 5
85
85 : 5
17
2,125 = ______ = ________ = _____ = _______ = ____ = ______ = ___ .
1000
1000 : 5
200
200 : 5
40
40 : 5
8
2º número :
Se b= 5,1666..., tem-se :
100b= 516,666...e 10 b= 51,666...
100 b – 10 b = 516,666... – 51,666...
465
465 : 5
93
93 : 3
31
90 b =465 ou seja b = _____ = _______ = ___ = ______ = ___ .
90
90 : 5
18
18 : 3
6
31
Portanto,5,1666... = ___ .
6
4. Não é racional. O número está escrito na forma decimal,porém não possui um
número finito de algarismos após a vírgula( a direita da vírgula),bem como não
apresenta uma dízima periódica na sua expressão.
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Aula 08 - Números Irracionais

Cara professora, caro professor,
O objetivo da aula é apresentar e discutir o conceito de números irracionais
e apontar alguns desses números indicando como surgiram.
Compreendendo as Idéias
Veja a seguir algumas informações do texto:
• Ao longo da evolução da humanidade e diante das situações que foram surgido
diante do homem, os números inteiros mostraram-se insuficientes para atender as
demandas quantitativas ou numéricas.
• Os números racionais podem também ser expressos na forma de decimal ( por exemplo:
7
13
___
= 13 : 4 = 3,25 e – ___ = -1,1666...), com um número finito de algarismos após
6
4
a virgula ( a direita da virgula) ou apresentando uma dizima periódica.
• Alguns triângulos retângulos:

• São inúmeras as situações geométricas e algébricas envolvendo o número de
ouro φ Aqui está apresentada a divisão de um segmento em média e extrema
razão:
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x
p
x = p + q, ___ = ___ = φ (razão de ouro)
p
q
de onde obtem-se
x = p + q, x = φp, p = φq → φ(φq) = φq + q e, como q ≠ 0, tem –se φ² – φ – 1 =
0;
1+ 5
1– 5
_______
_______
a equação do 2ª grau possui duas soluções que são φ1 =
e φ2 =
2
2
,
com a segunda solução não sendo aproveitada neste contexto por ser um números
negativo;
logo o número de ouro é φ1 =

1+ 5
_______
.
2

A Geometria também motivou a criação do número mais famoso da História Universal.
Recebeu um nome próprio, designado por uma letra grega: π. A necessidade de
sua criação surge no seguinte resultado que foi demonstrado pelos geômetras:
“todas as circunferências são semelhantes.
Esta afirmação significa: deve existir um único número que, ao ser multiplicado
pelo diâmetro de qualquer circunferência, reproduza o seu perímetro. Este numero
é o p, mais do que 3 e menor do que 4, mais próximo de 3.

C2

O número π não é racional, isto é, não é igual à divisão entre dois números inteiros.
π , etc.
O mesmo acontece com os números 2π, -π, ___
3
Muitos outros números irracionais foram criados pelo homem, a partir de motivação
geométrica e/ou algébrica, sempre atendendo às necessidades da evolução do
conhecimento humano. Dentre eles está o número de ouro φ e o número reperiano
e.
O fato de 2 não ser racional pode ser explicado, usando um procedimento de
redução a um absurdo, como segue :
p
- admitir que 2 é um numero racional, ou seja 2 = ___ onde p e q são números
q
inteiros e q ≠ 0;
p
- admitir que a fração ___ tem a forma irredutível, isto é, a fração não pode mais
q
ser simplificada;
- seguir os procedimentos algébricos a abaixo:
p
2 = ___
→ 2 q = p → 2q² = p² e, como p² é par (múltiplo de 2), verifica-se
q
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que p é par (múltiplo de 2), donde p = 2 k com k um numero inteiro, então:
2q² = (2k)² → 2q² = 4k² → q² = 2k² e, analogamente, q =2m com m um número
inteiro;
p
- verificar que, sendo p = 2k e q =2 m com k e m inteiros, a fração ___ não possui
q
a forma irredutível pois pode ainda ser simplificada (por 2);
- concluir que a contradição ( ou o absurdo) verificado no desenvolvimento provém da
suposição de 2 ser um número racional; portanto, 2 não é número racional.
Observação: deixamos ainda a construção de uma demonstração para o seguinte
resultado “se n é um número inteiro e n² é um número par, então o número n é
par”.
É importante ainda :
a) Apresentar geometricamente como surgiram os números 2 , 3 , 5 , etc.
Surgiram para expressar as medidas das hipotenusas de diversos triângulos
retângulos. Utilizar a relação de Pitágoras;
b) Comentar o conceito de semelhança entre figuras e , explicitamente, explicar o
caso da semelhança entre todas as circunferências;
c) Apresentar a divisão de um segmento em duas partes , segundo uma proporção
desejada. Explicar o caso especial que deu origem ao número de ouro: φ
d) Esclarecer as situações levantadas pelos personagens Bruno , Otávio e Aline;
e) Esclarecer o significado das palavras ou termos, presentes no texto, e que podem
não ser do conhecimento dos alunos.
Praticando o Conhecimento
1ª questão
Nenhum dos números é racional. Vejamos:
p
- Se 5 2 é racional, então 5 2 = ___ com p e q números inteiros e q ≠ 0;
q
p
assim, 2 = ___ ou seja, 2 é racional (absurdo);
5q
n
- Se 5 + 2 é racional, então 5+ 2 = ___ com n e m números inteiros e m ≠ 0;
m
n-5m
assim, 2 = _____ , ou seja, 2 é racional (absurdo);
m
- analogamente, verifica–se que 1 –

2 não é racional.

2ª questão
A resposta à pergunta é sim, pois (1,414)² =1,999396, ( 2 )² e (1,415)² = 2,002225.
Da dupla desigualdade 1,414 < 2 < 1,415 seguem as duplas desigualdades
1,414 < 2 < 1,415 e -1 < 1 - 2 < 0.
3ª questão
Observe as ilustrações seguintes:
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R

C
R

C

R

R

•

•
R

R

R

R

R

Circunferência:
C = perímetro;
R = raio;
D = 2R = diâmetro.

R
•

•
R

R

R

R
R

•

Mesma circunferência;
quadrado circunscrito
a circunferência com
perímetro 8R;
hexagono regular inscrito
na circunferência, com
perímetro 6R.

R

C
Tem-se: 6R < C < 8R → 3D < C < 4D → 3 < ___ < 4 → 3 < π < 4
D
Portanto, π está situado entre os dois inteiros consecutivos 3 e 4.
4ª questão
Na 2ª questão está a dupla desigualdade 1,414 <
Logo, tem-se:

2 < 1,415.

2
2
1,414
___
____
1,415
___
____
___
___
→ 0,707 < ____
< 0,70 : 5.
<
< ____
2
2
2
2

2 está situado entre os dois inteiros consecutivos 0 e 1.
___
Portanto ____
2
Demonstrando que Aprendi
Item a. O número x + y é irracional. Se x +y fosse racional, o número y =(x +y) – y
seria também racional, contradizendo uma das condições do exercício.
x___
. y seria
Item b. O número xy é irracional. Se x . y fosse racional, o numero y = ____
x
também racional, contradizendo uma das condições do exercício.
Item c. A soma de dois números racionais é um número racional, pois a soma de
duas frações ordinárias é uma fração ordinária.
Item d. A soma de dois números irracionais pode ser um número racional.
Exemplo:
(5 +

2 ) + (5 –

2 ) = 10.

A soma de dois números irracionais pode ser um número irracional. Exemplo :
2 +2 2 =3 3 .
Item e. Existem infinitos números irracionais.
Observe os números ...., -4 2 , 3 2 , -2 2 ,

2 , - 2 , 2 2 , 3 2 ,... .
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Aula 09 - Medidas

Prezada professora, prezado professor,
Com o propósito de ajudá-lo e facilitar sua gestão na sala, faremos algumas
considerações sobre esta aula. O ideal é que o aluno já saia da aula com os
conceitos assimilados. Isto nem sempre é fácil. Vale a pena tentar!!
Compreendendo as Idéias
O texto, apesar de resumido, contém informações que devem ser apreendidas e
vivenciadas pelos nossos alunos. É portanto necessário que o aluno leia e releia
o texto, assinalando as partes que não foram totalmente assimiladas. Estas partes
devem ser exaustivamente debatidas.
Para validar a afirmativa “não existe uma medida perfeita”, sugerimos que o professor
faça com que alguns alunos efetuem algumas medidas e questione os resultados
obtidos. Convencer ao aluno que com um instrumento de medida mais preciso, o
valor da medida obtido seria mais próximo do valor real. Por exemplo ao medir a
largura de uma folha de papel com uma régua e encontrar 23,47 cm o algarismo 7 foi
estimado e portanto é duvidoso. Os algarismos 2,3 e 4 são verdadeiros. Certamente
com um instrumento de medida mais sensível, teríamos uma medida mais próxima
do valor exato.
Devemos observar que o erro é inerente ao processo de medida e que os mesmos
ocorrem por causas variadas: Falta de prática ou imperícia do operador; Sensibilidade
dos instrumentos de medida; Método de observação utilizado; Condições ambientais;
etc...
Apresentamos no texto regras de arredondamento baseadas na resolução 886/66
da Fundação IBGE. O arredondamento em geral reduz o número de algarismos
significativos facilitando os cálculos e/ou o entendimento. Não se deve fazer
arredondamentos sucessivos.
Organizando o Pensamento
Sugestões para solução das questões propostas.
1ª e 2ª questões
Os comentários da parte 1, contemplam as soluções destes itens.
3ª questão
Para este item, considere a seguinte situação: desejamos medir o comprimento
de uma linha e dispomos como instrumento de medida uma “fita métrica” onde
as menores divisões que estão marcadas são os centímetros. Ao efetuarmos a
medida observamos que a mesma é um valor um pouco maior do que 5,43m e
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menor que 5,44m.Temos certeza que é maior que 5,43m, assim os números 5,4 e3
são verdadeiros. A parte que falta, não sabemos exatamente quanto, estimamos
em 7mm ou 0,007m, obtemos então o valor 5,437m.
4ª questão
É fácil observar, lendo as definições no texto, que a medida A tem 4 algarismos
significativos enquanto que a medida B tem 2. A alternativa correta é portanto a c.
Praticando o Conhecimento
Sugestões para solução das questões propostas
1ª questão
De acordo com as definições e convenções expostas no texto, temos:
2700m ..... 4 algarismos significativos
0,001kg ..... .1 algarismo significativo
0,010kg ..... 2 algarismos significativos
270 m ..... 3 algarismos significativos
0,075000g ....5 algarismos significativos
Então a seqüência para preencher a segunda coluna é portanto: 3,2,1,4 e 5.
2ª questão
Relendo o texto, verificamos que as aproximações solicitadas são:
18,758 arredondando ao décimo mais próximo, devemos suprimir o 5 e o 8 . Como
o 8 vem depois do 5 , somamos uma unidade ao 7 ficando então 18,8.
15,449 arredondando ao centésimo mais próximo, devemos suprimir o 9 e somar
uma unidade ao algarismo anterior. Fica então 15,45.
18,05 arredondando ao décimo mais próximo, devemos suprimir o 5. Como depois
do 5 não vem nenhum algarismo, nada acrescentamos ficando então 18,0.
19,1750 arredondando ao centésimo mais próximo, devemos suprimir o 5 e o 0.
Sendo o algarismo anterior ao cinco ímpar a este deve ser somado uma unidade
ficando então 19,18.
Destas considerações concluímos que estão certos os arredondamentos feitos nas
linhas 1 e 3. Os arredondamentos nas linhas 2 e 4 estão errados.
Demonstrando que Aprendi
1ª questão
Em alguns casos as medidas discretas são aproximadas. Por exemplo: ao se fazer
o recenseamento de um país obtendo por exemplo a contagem de 16 897 614
habitantes, pode-se arredondar para 16 898 000 habitantes. Para cifras grandes
estes arredondamentos são usados com freqüência.
2ª questão
Ao somarmos as medidas como números decimais comuns, obtemos o número
181,838 m. Como o número de algarismos significativos do total deve ser igual ao
da parcela com o menor número destes algarismos, este total deve ter apenas 4
algarismos significativos. Pelas regras de arredondamento o total será 181,8m.
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Aulas 10 e 11 - O emprego de Raciocínio Lógico no uso de Frações
Ordinárias
Prezada professora, prezado professor,
Segundo Rubem Alves, em seu livro Conversa Sobre Educação, o professor ou
mestre deve ter sempre presente, em suas reflexões e na sua ação magisterial, que
educar o ser humano é criar condições, oportunidades e possibilidades para que
ele possa desenvolver-se em sua plenitude.
Nestas aulas que estamos ministrando, colocamo-nos diante da desafiadora tarefa
de educar. Sejamos confiantes e haveremos de alcançar sucesso!

Compreendendo as idéias
O texto explica o que é uma Constituição, esclarecendo alguns pontos que podem
ser desconhecidos pelos nossos alunos. São apresentados alguns dispositivos
da Constituição Federal do Brasil e da Constituição Estadual do Ceará, nos quais
são usados parâmetros quantitativos, especialmente frações ordinárias e números
percentuais. Nesta aula concentramos a atenção e o conteúdo matemático na
análise conceitual e na comparação (relação de ordem) de frações ordinárias.
No texto e no diálogo entre os personagens, são citadas, entre outras, as frações
três quintos, um terço, dois terços e cinco sétimos. A abordagem da aula está voltada
para a compreensão do significado de uma fração ordinária e a comparação entre
duas frações positivas (no sentido da relação de ordem).
Quanto ao entendimento do texto, e quanto ao assunto jurídico, sugerimos que
o professor esteja preparado para dirimir algumas dúvidas que possam surgir
entre os alunos, na sala de aula. Expressões como processo legislativo, quorum
simples (mais da metade dos votos), quorum qualificado (mais de três quintos, por
exemplo), organização política da nação, impostos, receita tributária, promulgação
da Constituição, emenda constitucional e tantas outras podem ser explicadas e
esclarecidas. Essa abordagem objetiva motivar o aluno diante do raciocínio lógico
necessário para a compreensão do texto e do uso de conceitos matemáticos em
uma situação concreta.

Organizando o pensamento
O diálogo entre os personagens Aline, Bruno, e Otávio concentra a atenção os
aspectos quantitativos encerrados no texto, especialmente nas frações. Os
números percentuais são deixados para outra aula. De qualquer forma, o professor
deve estar preparado para alguma pergunta no contexto dos números percentuais,
inclusive porque este contexto requer o uso das frações ordinárias e dos números
decimais.
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Praticando o Conhecimento
O foco é o entendimento da desigualdade
m
p
___
< ___ , sendo m , n , p e q números naturais não nulos.
n
q
São apresentados três métodos de estabelecimento da desigualdade:
1) dividindo m por n e p por q, as frações ordinárias são igualadas a números
decimais e são comparadas através da comparação de números decimais;
2) as frações são transformadas em frações semelhantes, possuindo o mesmo
denominador, utilizando o mínimo múltiplo comum de n e q (ou mesmo o múltiplo
comum nq);
neste caso, segue diretamente do conceito de fração ordinária que, entre duas
frações possuidoras do mesmo denominador, a maior delas é a que possui o maior
numerador:
mq
np
p
m = ___
___
> ___ = ___ , se mq > np.
nq
nq
q
n
3) as frações são transformadas em frações semelhantes, possuindo o mesmo
numerador, utilizando o mínimo múltiplo comum de m e p (ou mesmo o múltiplo
comum mp);
também nesse caso, segue diretamente do conceito de fração ordinária que, entre
duas frações possuidoras do mesmo numerador, a maior delas é a que possui o
menor denominador:
mp
mp
p
m = ___
___
> ___ = ___ , se nq > mp.
np
mq
q
n
Com relação aos procedimentos 2) e 3), algumas ilustrações geométricas podem
ser apresentados, como por exemplo, as seguintes:

3
1 = ___
___
→
6
2

4
2 = ___
___
→
6
3

1

2

3

3
___
6
1
4
___
6

2

3

4

}

Áreas diferentes submetidas a
mesma divisão:
2
___
4 > ___
1 ,
3 = ___
= ___
6
2
3
6

ou seja:

1
___
2
___
> 2
3
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6
2 = ___
___
→
9
3

6
3 = ___
___
→
8
4

1

2

3

4

5

6

6
___
9
1

2

3

4

5

6

6
___
8

}

Áreas diferentes submetidas a
divisões diferente:
6
3
___
___
2
6
___
___
= 9 >
= 4 ,
3
8

ou seja:

3
___
2
___
> 4
3

As conclusões das questões colocadas para o aluno são:
3
___
2
2
3
1ª Questão: ___ = 0,666...> 0,6 =
, ou seja, ___ > ___ .
5
3
3
5
3
___
2
10
9
2
3
2ª Questão: ___ = ___ > ___ =
, ou seja, ___ > ___ .
5
3
15
15
3
5
3
___
2
6
6
2
3
3ª Questão: ___ = ___ > ___ =
, ou seja, ___ > ___ .
5
3
9
10
3
5
9
___
15

} }}}

4ª Questão:

1
___
15

10
___
15

6

6
___
9

6

6
___
10
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}

3
___
2
10
9
→ ___ = ___ > ___ =
5
3
15
15

3
___
2
6
6
___
= ___ > ___ =
5
3
9
10

Demonstrando que aprendi
1ª Questão: Pela atual constituição, para aprovação de Emenda Constitucional
é exigido que o número de votos seja maior do que três quintos dos membros do
Parlamento, isto é, maior do que três quintos de 589 :
3 . 589 é 354.
o número inteiro maior do que ___
5
Na constituição anterior era exigido que o número de votos fosse maior do que dois
terços dos membros do Parlamento, isto é, maior do que dois terços de 589:
2 . 589 é 393.
o menor número inteiro maior do que ___
3
2ªQuestão: A desigualdade

3ªQuestão:

5
2
___
___
>
conduz à conclusão solicitada.
7
3

4
3
7
___
___
___
>
>
5
4
10
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Aula 12 - Um Breve Estudo das Razões

Cara professora, caro professor,
Os conceitos são, em geral, desencadeados a partir de um texto ou diálogo,
permitindo que as atividades desenvolvam o pensamento numérico, o pensamento
algébrico, o pensamento geométrico, o raciocínio proporcional, o raciocínio
combinatório, o raciocínio estatístico e probabilístico.
As atividades deste projeto devem estimular a curiosidade, o espírito de pesquisa e
o desenvolvimento da capacidade de resolver problemas.
Compreendendo as Idéias
O estudo de razão e proporcionalidade é um dos temas mais importantes da
matemática e com muitas aplicações no dia-a-dia.
Os objetivos do texto são: identificar e conceituar razão de dois números racionais,
reconhecer a razão entre duas grandezas de mesma espécie como o quociente
entre esses números, representar e calcular algumas razões especiais: Escala,
Densidade Demográfica e Velocidade Média.
Por meio de situações-problemas, destacamos as razões mais conhecidas no
cotidiano. Os exemplos apresentados se destinam a facilitar o processo de ensino –
aprendizagem, uma vez que o trabalho com situações concretas contribui bastante
para a compreensão do conceito de razão.
Organizando Pensamento
1ª e 2ª questões
Respostas pessoais
Aqui o aluno poderá generalizar as observações e leituras feitas, o que facilitará a
compreensão das regras práticas necessárias para aplicação da razão à resolução
de problemas.
Proponha situações em que os alunos tenham que decidir em grupo a resolução e
o registro das questões.
3ª questão
Alternativa correta item D.
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É importante reconhecer o que há de errado nos itens A, B e C.
Item A: a escala é utilizada também na medição de plantas, pessoas e objetos
Item B: a velocidade media é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto
para percorrer essa distância.
Item C: o cálculo da densidade demográfica é uma razão e não tem relação direta
com cálculo da área.
Item E : a comparação é uma característica do estudo de razão, que define-se na
comparação por meio da divisão.
Praticando o conhecimento
1ª questão
Alternativas corretas: B e D
Temos 360 como número total de candidatos concorrentes à 60 vagas. A razão
60 = ___
1
entre o número de vagas e o número de candidatos é ___
360
6
Então a razão entre o número de vagas e o número de candidatos é de 1 para 6.
2ª questão
A questão se refere a uma igualdade de duas razões que se chama proporção.
1 é a razão entre o número de alunos de sua classe e o número total
Sabendo que ___
100
25 .
de alunos da escola, podemos associar uma nova razão ___
x
1
___
25
___
Assim podemos utilizar a seguinte proporção
=
para determinar o valor
100
x
de x.
Em uma proporção , o produto dos meios é igual ao produto dos extremos :
1 . x = 100 . 25 → x = 2500
Então a escola onde Aline estuda tem 2500 alunos.
3ª questão
Sabemos que Densidade Demográfica é a razão entre o número de habitantes e a
área da região.
Número de habitantes
Densidade Demográfica = _______________________
área da região
8.097.276
Então ____________
= 54,40 hab/km²
148.825,6
Nesta questão é necessário destinar um tempo para uma breve revisão do processo
da divisão.
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4ª questão
Antes da resolução da questão, conversar com os alunos sobre a importância
de aprender a interpretar algumas imagens como: planta baixa, vista superior,
redução e ampliação.
Temos escala =
proporções.

comprimento no desenho . Podemos utilizar as seguintes
_______________________
comprimento real

Cálculo do comprimento real
1
___
8
= ___
, y = 800 cm ou 8 metros
100
y
Cálculo da largura real
1 = ___
3 , x = 300 cm ou 3 metros
___
100
x
Logo, o quarto do pai de Bruno tem 8 metros de comprimento e 3 metros de
largura.
5ª questão:
Alternativa correta item D.
Temos na questão a aplicação do conceito de velocidade média:
distância___
percorrida
_____________________________
Velocidade média =
tempo gasto para realizar o percurso
Assim teremos :
600
___ = 75 km/h
8
Concluimos que a velocidade média do carro foi 75km/h.
Demonstrando que Aprendi
1ª questão:
Para calcular a razão solicitada, é necessário calcular a área total do retângulo e
a área da região colorida. A área total do retângulo é 10 u.a (unidades de área). Já
a região colorida tem área igual a 6 u.a. A questão pede o número fracionário que
representa a razão entre a área total e a área da região colorida do retângulo. Logo
10
___
5
= ___
é o número fracionário desejado.
6
3
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Aulas 13 e 14 - Proporcionalidade

Cara professora, caro professor,
O conceito de proporção tem grande relevância, não apenas em matemática, mas também no cotidiano. Freqüentemente empregamos proporções em muitas situações de nosso dia-a-dia, ainda que sem utilizar símbolos ou formalismos
matemáticos.
Esta constatação ressalta a necessidade de uma boa compreensão do conceito e de um pleno domínio de sua utilização. Somente assim, avaliações, comparações, conclusões e resultados realmente corretos, podem ser alcançados.
A temática desta aula é apresentada aos alunos de uma forma atraente e
motivante, enquadrada num contexto astronômico, com focalização de aspectos físicos e químicos. As relações estabelecidas, as correspondências dessas relações,
as comparações manifestadas devem ser corretamente entendidas e bem compreendidas, permitindo o domínio das idéias e a possibilidade de uso do conceito em
outras abordagens e situações.
Compreendendo as Idéias
São destaques no texto :
a) apresentação de números extraordinariamente grandes envolvendo a quantidade
de estrelas e de galáxias e energia liberada pelo Sol,contrastando com os números
“acanhados” que rodeiam a vida singela dos seres humanos;
b) são feitas comparações entre planetas, o satélite Lua e o Sol, ficando evidenciadas
as diferenças e as semelhanças;
c) o uso de dados percentuais permite a compreensão da composição da massa
do Sol, chamando a atenção para a predominância e quase exclusividade das
substâncias químicas hidrogênio e hélio, relativizando e minimizando a participação
de metais diversos que completam a composição total desta estrela;
d) em função da observação do item anterior, é colocada a questão da indefinição
da superfície do Sol quanto a ser sólida ou liquida;
e) algumas palavras e expressões tais como: exuberantemente, galáxia, usina
hidrelétrica, geração e irradiação de energia, hidrogênio e hélio, são utilizadas sem
definição ou esclarecimento imediato, possivelmente requerendo explicações e
esclarecimentos juntos aos alunos.
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Organizando Pensamento
1ª questão
No dialogo entre os personagens Aline , Bruno e Otávio, percebe–se:
- Aline motivada e estimulada pelo texto, faz afirmação que transcende o próprio
texto e, como revela , é resultante de outros estudos já realizados por ela; a proporcionalidade aludida indica a necessidade de queimar 700 milhões de toneladas de
hidrogênio para produzir 5 milhões de toneladas de energia, formalizada pela razão
700 para 5 ( ou seja , 140 para 1 );
- Bruno também demonstra a compreensão do tema,especialmente quando confronta a quantidade de galáxias com a quantidade de estrelas geradoras e irradiadoras de energia no nosso universo;
- Otávio também demonstra a compreensão de tema e agrega uma informação
não constante no texto: a temperatura no interior do Sol, que é proporcional a energia gerada, gira em torno de 15 milhões de graus; além disso, ela destaca que a
quantidade de energia dispersada pelo universo é proporcional à produção individual gerada em cada estrela, inclusive o Sol.
2ª questão
Esta questão salienta a necessidade de esclarecimento do significado de algumas
palavras ou expressões usadas no texto e no diálogo entre os personagens. Além
daquelas já registradas na parte 1, merecem atenção: dispersar, via-Láctea e
astrofísico.
3ª questão
a) a afirmação é incorreta, pois o Sol não é um planeta;
b) a afirmação é correta, pois o Sol é uma estrela e possui luz própria ;
c) a afirmação é incorreta , pois todas as galáxias possuem estrelas que têm luz
própria;
d) a afirmação é incorreta, pois a Terra , os outros planetas e os satélites não têm
luz própria;
e) a afirmação é correta.
4ª questão
a) a afirmação é correta, pois a proporcionalidade entre 1 segundo de tempo e 2,5
bilhões de vezes a produção é a mesma entre 2 segundos e 5 bilhões de vezes;
b) a afirmação é incorreta, pois a produção de energia nas hidrelétricas da Terra é
ínfima se comparada com a energia gerada no Sol;
c) a afirmação é correta;
d) a afirmação é incorreta, pois, devido a proporcionalidade existente, em 10
segundos o Sol produz o equivalente a 25 milhões de vezes a produção da mais
potente hidrelétrica da Terra;
e) a afirmação é correta.
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Praticando o conhecimento
Usando a proporcionalidade existente nas propagandas dos dois sorvetes, observa–
se que 1kg do sorvete Solstício custa R$ 15,00 enquanto 1kg do sorvete Bomsol
custa R$ 14,40.
De forma análoga, conclui-se que 500 gramas do primeiro sorvete custa duas vezes
R$ 3,75, ou seja, R$ 7,50. Este preço é superior ao preço do segundo sorvete
referente a 500 gramas de peso.
Assim , de modo geral, a melhor forma de comprar sorvete, quando se tratar de
peso correspondente a um múltiplo inteiro de 500 gramas, é alcançada optando pelo
segundo sorvete. Para frações de 500 gramas não há como proceder comparações
entre os preços dos sorvetes pois suas embalagens não flexibilizam o peso,
individualizando a confrontação de preços no caso de porções fracionadas.
Outra observação relevante é a seguinte: não há como comparar e obter a melhor
condição de peso somente em termos de quantidade de potes das duas marcas de
sorvetes; a questão é decidida em função do peso, sobre o qual é estabelecida a
proporcionalidade.
Essas considerações são aplicadas na análise dos diversos itens colocados.
Demonstrando que Aprendi
1ª questão
Quanto a oferta do sorvete Solstício, 10 potes deste sorvete pesam 2.500 gramas
e custam R$ 37,50.
2ª questão
Quanto a oferta do sorvete Bomsol, 9 potes deste sorvete pesam 4.500 gramas e
custam R$ 64,80 .
3ª questão
a) 12 potes do sorvete Solstício pesam 3kg e custam R$ 45,00;
b) 6 potes do soverte Bomsol pesam 3kg e custam R$ 43,20.
Evidentemente, a segunda opção é a mais vantajosa.
4ª questão
De modo geral, somente é possível comparar as condições de preço se o peso de
sorvete a ser adquirido for múltiplo inteiro de 500 gramas.
Neste caso, a melhor opção é feita pela escolha do sorvete Bomsol.
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Aulas 15 e 16 - Proporcionalide e Regra de Três

Arquimedes

Cara professora, caro professor,
Na aula de hoje, pretendemos auxiliá-lo em seu trabalho pedagógico em
dois importantes aspectos:
• Na formação e/ou consolidação do conceito de proporção;
• No desenvolvimento do raciocínio proporcional.
Compreendendo as Idéias
Os dois assuntos mencionados no início são motivo de preocupação dos
especialistas da Psicologia Cognitiva há algum tempo. Para eles, a formação do
conceito de proporção é uma aquisição mais específica da adolescência e se
concentra na possibilidade do indivíduo ser capaz de estabelecer relações entre
grandezas. Por outro lado, o desenvolvimento do raciocínio proporcional se efetiva
quando o indivíduo: a) é capaz de reconhecer equivalências, principalmente,
em situações distintas; b) ser capaz de raciocinar de modo absoluto e relativo.
A formação do conceito de grandeza é obitida a partir da idéia de que existem
realidades ou acontecimentos que podem ou não ser submetidos a mensuração. No
texto, exemplificamos esta ocorrência com o número pi, escrevendo-o como a razão
entre o comprimento de qualquer circunferência pelo seu diâmetro, que resulta
sempre em um número fixo, representado pela letra grega π = 3,14. Tal não
acontece com a grandeza velocidade. Basta observar quando andamos de bicicleta
em qualquer trajeto. Note que as relações de equivalências entre velocidades,
refletirão variações entre outras grandezas envolvidas, como tempo e distância.
Por exemplo, variações de velocidades para espaços equivalentes, implicam
em intervalos de tempo diferenciados. O modo de raciocinar absoluto e relativo,
é outro ponto de destaque. O professor deve convidar o aluno a refletir sobre
expressões corriqueiras como: nada é 100%!; A vida é 100%! Ou diálogos do tipo:
João, como vão as coisas? E João responde: 100%! Em cada um destes casos o
que significa 100%? Embora seja difícil caracterizar o tipo de raciocínio para estas
respostas, sabe-se que o raciocínio absoluto se fundamenta no modo abstrato, ou,
mais precisamente, na forma incondicional de pensar. Contrariamente, o raciocínio
relativo, indica ou pressupõe o relacionamento de grandezas por comparação
proporcional, o que exemplificamos anteriormente com a variação ou equivalência
de velocidade na ação andar de bicicleta. Finalmente, alertamos o professor para
usar a sua criatividade e criar outras situações que possibilitem a ativação e
desenvolvimento do raciocínio proporcional.
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Organizando Pensamento
1ª Questão
A alternativa e) está integralmente correta para a definição de grandeza. O aluno
deve compreender que o pressuposto para a medição é a possibilidade da variação.
Por este motivo, as alternativas c) e d) não devem ser consideradas corretas.
2ª Questão
a) No problema não é indicada a possibilidade de seguir por nenhum atalho.
Afirmativa errada.
b) e c) A grandeza distância entre as duas cidades, neste caso, é invariável.
Afirmativas erradas.
d) A medida da grandeza tempo é dada em horas, minutos e segundos. Não é
correto referirmo-nos a tempo decorrido com expressões do tipo: um pouquinho a
mais... ou, um pouquinho a menos.... . Afirmativa errada.
e) Basta verificar a coerência do argumento. Afirmativa correta
Praticando o Conhecimento
1ª Questão
a) As grandezas se caracterizam pela possibilidade de variação e, portanto, de
serem medidas;
b) A variação entre as grandezas tempo e altura é diretamente proporcional;
c) Vamos preencher o quadro. Neste item o professor deve solicitar aos alunos que
utilizem o recurso do raciocínio relativo e, por comparação proporcional calculem,
mentalmente, os valores de X, Y, A e B.
TEMPO (MINUTOS)

ALTURA (CENTÍMETROS)

10
20
30
40
50

30
60
90
120
150
. Em

d) O professor deve mostrar aos alunos que:
conseqüência pode-se escrever que:

então, abrir as possibilidades

para o cálculo de
, e
, relações que valem para quaisquer
valores atribuídos a X ou a Y.
e) Este item foi colocado para o professor antecipar a compreensão da lei da
proporcionalidade inversa. É fácil de ser mostrado, no quadro preenchido, que
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duplicando-se os valores da coluna da grandeza tempo, o mesmo ocorrerá com
todos os valores da coluna da grandeza altura.
f) Conforme o item anterior, se, X = Y = 90 (pode ser escrito desta forma porque se
constitui uma generalização), então A = 3 × X = 3 × 90 = 270. A variável A designa
a grandeza altura, dada em centímetros. É assim que, de forma compreensiva,
significativa, o aluno desenvolve o seu raciocínio proporcional com o emprego de
uma regra: a regra de três. A resposta para este item é 270 centímetros.
2ª Questão
a) e b) As grandezas alunos (nº de) e livros (quantidade) variam de modo inversamente
proporcional. Sugerimos as mesmas orientações emitidas para os itens a,b e c,
da 1ª Questão, observando-se, neste caso a lei que rege a dependência entre as
variáveis.
c) Explica-se, após o exercício mental do raciocínio proporcional praticado nos
itens anteriores, a aplicação teórica da proporcionalidade inversa. O professor deve
enfatizar para o aluno o fato de que, ao formar a proporção para calcular X, A, (ou
qualquer valor referente às grandezas envolvidas), serão mantidos os produtos:
X × A = 1 × 36, X × A = 2 × 18, X × A = 3 × 12.
d) Do item anterior, e como neste caso A = 6, e X × A = 36, então X = 6.
e) Mesmo raciocínio do item anterior com X = 9.
Demonstrando que Aprendi
1ª Questão
1. Já sabemos da 1ª Questão que as grandezas são tempo e altura.
10 20 30 40
,
,
,
Podemos então relacioná-las formando as razões:
30 60 90 120
50
e
.
150
Observe que cada uma dessas razões, depois de serem simplificadas,
1
1
todas são iguais a
. Este valor,
é chamado de constante de
3
3
proporcionalidade, sendo representado pela letra k.
2. Assim, escrevemos que:
40
50
1
10 20 30
=
=
=
=
=
=K
120
150
3
30 60 90
3. Como X e Y representam valores quaisquer, respectivamente, para
as grandezas tempo e altura, em conseqüência do item 1, também
X
1
podemos escrever que
=
= K . Assim, de uma maneira geral,
Y
3
X
escrevemos que
= K, daí, X =KY, para o cálculo de X, ou Y = KX,
Y
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para o cálculo de Y.
1
, e desejamos calcular
3
a grandeza A, altura da caixa d’água quando, a grandeza X,
tempo, for de 90 minutos. Basta então usar a regra de três para
grandezas diretamente proporcionais:
X
X
1
a) Como
= K, então A =
, onde K =
e, X = 90 minutos;
A
K
3
b) Substituindo os valores conhecidos poderemos calcular o valor de A:
4. Veja o item e da 1ª Questão. Como K =

→A=

90
1
3

= 90 ×

3
= 90 × 3 = 270;
1

● Como a grandeza altura é dada em centímetros, a resposta solicitada no problema
é A = 270 centímetros. Ou seja, após decorridos 90 minutos a régua da caixa
d’água estará marcando 270 centímetros.
2ª Questão
As grandezas são diretamente proporcionais
Se x representa a medida do tecido que poderia ser comprado, temos:
350
297,50
____
______
=
; ou seja, 297,50x = 350 x 442,00.
x
442
Logo: x =

154,700
______
= 520m
297,50
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Aulas 17 e 18 - Porcentagem e Proporcionalidade

Compreendendo as Idéias
Cara professora, caro professor,
Continuamos nosso trabalho pedagógico na busca do desenvolvimento do
raciocínio proporcional. Lembramos ao professor que a palavra proporção, tem
origem latina, proportione, com o significado de relacionar grandezas e suas partes.
Note que, dadas duas razões quaisquer, para igualá-las, precisamos obedecer a
alguns critérios para que a igualdade seja matematicamente verdadeira. Assim,
dizemos que se duas ou mais razões têm o mesmo coeficiente de proporcionalidade,
K, então a igualdade delas, determinam proporções. Quando igualamos razões,
formando proporções, estão relacionadas ou comparadas partes das grandezas
envolvidas em uma determinada situação-problema. O professor deve enfatizar
esta característica fundamental das proporções: criar elos, liames, entre grandezas.
O trabalho pedagógico com Razões e Proporções é facilitado porque, em
nosso cotidiano, lidamos comumente com porcentuais e comparações de peso,
comprimento, velocidade, etc. Registre-se que o desenvolvimento do raciocínio
proporcional implica, em sua essência, tornar o indivíduo capaz de analisar
situações para estabelecer relações e, então, inferir coerentemente sobre os valores
que envolvem as grandezas. Apresentamos no texto muitas possibilidades de
comparação. Se considerarmos as medidas do Sol, são apresentadas informações
sobre o seu diâmetro, massa e a relação entre os elementos que entram em sua
composição. Identicamente, assim fazemos para as medidas da Terra. No entanto,
o interesse pedagógico não se prende às informações em si mesmas. Devemos ter
como objetivo a compreensão da função do Sol e da Terra no sistema solar. Não
é importante para o aluno a memorização das informações: o diâmetro, massa da
Terra ou do Sol. Mas é importantíssimo que ele seja capaz de encontrar significado
na comparação das medidas das grandezas que os envolvem, e, da relação entre
elas. Este é o propósito do texto desta aula.
Organizando Pensamento
1ª Questão
a) Afirmação correta;
b) Afirmação correta;
c) Afirmação errada;
d) Afirmação errada;
e) Afirmação correta.
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2ª e 3ª Questão
a) O professor deve trabalhar com os alunos para que as suas respostas se
aproximem ou tenham significado que se identifique com a redação a seguir:
Utilizamos o raciocínio proporcional quando conseguimos estabelecer comparações
proporcionais entre grandezas que variam, ou que mantêm relações de
proporcionalidade.
b) Identicamente ao item anterior, sugerimos seguir um referencial para as respostas
dos alunos.
As relações de proporcionalidade ocorrem quando comparamos grandezas e
estão sujeitas às leis de dependência entre elas, identificadas, principalmente, pela
proporcionalidade direta e inversa.
c) A compreensão que se requer do aluno é a de que, no caso do raciocínio de
Aline, o diâmetro da Terra é o todo referencial. Ou seja, as outras grandezas terão
como referência de comparação a medida do diâmetro da Terra.
c) Reiteramos as afirmações do item anterior. Neste caso, a grandeza distância é
que faz parte da preocupação de Bruno, ou seja, ele deseja saber quantos por cento
em relação ao diâmetro da Terra, equivale o percurso de sua viagem FortalezaInterior. As respostas dos alunos devem ter este encaminhamento.
Praticando o conhecimento
1ª questão
60
Pela ordem as respostas serão: ___ ; 0,6 e 60%,para a pesquisa sobre os jogos
100
de futebol e voleibol. Para pesquisa sobre a audiência entre a rede Globo e a
65
Record, pela ordem, serão: ___ ; 0,65 e 65%.
100
2ª questão
Com as informações dadas na aula do aluno, basta ao professor acompanhar e
assessorar na compreensão dos argumentos apresentados.Se for o caso,tomar
outros exemplos que, no seu entendimento, facilitem ainda mais a apreensão do
conhecimento sobre a questão proposta. A resposta para a questão é: se a população
da cidade fosse de 230.000 habitantes, 80.500 deles votariam no candidato A.
Demonstrando que Aprendi
1 ª Questão
Trata-se de um cálculo fácil de porcentagem que tem como resposta 8.750. Ou seja,
se a pesquisa consultasse 8750 pessoas, 5250 delas optaria pelo jogo de futebol.
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2ª Questão
a) Na compra a prazo o televisor sairá por R$500,00;
b) A diferença com relação ao preço à vista será de R$100,00;
c) A porcentagem da diferença a mais, sobre o preço à vista, paga na compra a
prazo, será de 25%.
3ª Questão
a) Na compra a prazo, Otávio pagou R$ 4,00 a mais e, dessa forma, sua camisa
lhe custou um total de R$ 84,00;
b) Se Bruno comprasse a sua camisa com 10% de juros ele pagaria R$ 4,00 a
mais, relativo aos juros pelo prazo concedido. Assim, o preço de custo total de sua
camisa seria de R$ 44,00. No entanto, os juros pagos por Bruno e Otávio seriam
iguais, no valor de R$ 4,00, embora o preço à vista da camisa de Bruno seja a
metade do mesmo preço da camisa de Otávio. Tal se justifica pela diferença entre
as taxas de juros.
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Aulas 19 e 20 - Lógica na Metodologia de
Resolução de Problemas de Proporcionalidade

Cara professora, caro professor,
Nas Aulas 11, 12 e 13 tratamos da Proporcionalidade e do desenvolvimento
do Raciocínio Proporcional. Agora, o nosso objetivo nuclear é apresentar uma
Metodologia de Resolução de Problemas, antes tratada informalmente, mas que,
pretendemos adotá-la como principal recurso do trabalho pedagógico na disciplina
Matemática.
Compreendendo as Idéias
Professor, esta aula fundamenta-se na questão: Será que existe uma metodologia
de resolução para qualquer tipo de Problema?. À guisa de resposta, afirmamos que
ao longo dos milênios, a cultura e, de um modo geral, a sociedade, desenvolveu
um modo de comportamento inteligente com um único objetivo: RESOLVER
PROBLEMAS. Esta é uma ação humana de uma variedade intrigante e completamente
imprevisível. Um exemplo jocoso mas científico, pois envolve o processo que inicia
a vida de qualquer indivíduo da espécie humana, é o fato de que, dos 300 milhões
de espermatozóides de uma ejaculação, somente UM vence o desafio de chegar ao
óvulo disponibilizado pela mulher, penetrá-lo e possibilitar a fecundação. Para os
alunos, a situação pode ser colocada da seguinte forma: Antes do início do processo
que resultará na vida de cada indivíduo, antecipadamente, haverá uma seleção
natural entre 300 milhões de espermatozóides onde, somente UM, resolverá todos
os PROBLEMAS DA COMPETIÇÃO e, por este motivo, receberá o prêmio de ser
o único a penetrar no óvulo. Portanto, a RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS é uma
ação permitida ou possibilitada geneticamente à espécie humana (desde a sua
pré-existência?). Atualmente, assim como ao longo dos milênios, faz parte da rotina
Matemática
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do indivíduo a prontidão para a resolução dos problemas de cada dia. No âmbito
da aprendizagem escolar, mais precisamente na disciplina Matemática, colocamos
a questão de modo objetivo da seguinte forma: é possível otimizar a aprendizagem
na disciplina Matemática com a utilização de uma Metodologia de Resolução de
Problemas? Veja professor, como Descartes se posiciona sobre o assunto:
(...) É portanto muito mais satisfatório não pensar nunca em buscar a verdade de
alguma coisa, do que buscá-la sem método, pois é certíssimo que estes estudos
desordenados e essas meditações confusas obscurecem a luz natural e cegam os
espíritos.(...) Entendo por método regras certas e fáceis, graças às quais o que as
observa exatamente não tomará nunca o falso por verdadeiro, sem gastar esforço
inutilmente, ao conhecimento verdadeiro de tudo aquilo que seja capaz. (Discurso
do Médodo: Regras para a Direção do Espírito, René Descartes, S.Paulo, Martin
Claret, 2006, p.80/81).
Depreende-se da citação, que não se trata de averiguarmos se é ou não possível
uma metodologia mas impõe-se a necessidade de uma Metodologia de Resolução
de Problemas. Assim definida, a Resolução de Problemas será assumida como
a metodologia (a orientação), para o desenvolvimento do processo ensino
aprendizagem da disciplina Matemática. No texto da aula, são propostas quatro
etapas (ou procedimentos) que se encadeiam logicamente. Nenhuma é mais ou
menos importante que as demais, e, devem ter a atenção necessária no momento
adequado. Assim, não convém passar para a etapa do planejamento sem que
o aluno tenha compreendido e interpretado o problema integralmente. Perguntas
como: o que é pedido no problema? Os dados apresentados são suficientes para
resolvê-lo? Não podem ficar sem resposta neste primeiro procedimento. Sugerimos
aoprofessor uma reflexão sobre as sugestões que apresentamos na aula do
aluno, no trabalho inicial de cada etapa. Na prática docente somos os artistas do
conhecimento e a sala de aula é o nosso palco. Portanto, cabe ao Professor criar,
recriar, aperfeiçoar, modificar e adequar os instrumentais pedagógicos de que
dispõe (como este que estamos oferecendo), de acordo com a realidade da sua
escola, da sua sala de aula e dos seus alunos.
Organizando Pensamento
1ª Questão
a); c); e); O texto não fornece subsídios para que essas questões sejam consideradas
verdadeiras.
b); d); De acordo com o texto, são verdadeiras.
2ª e 3ª Questões
Uma observação inicial refere-se ao diálogo. As especulações de Bruno devem
chamar a atenção do aluno para as formas de inquirições que encaminham para
o compreender e interpretar. O mesmo se observa na intervenção de Otávio.
Ele se subsidia no raciocínio do primeiro para montar seu plano de resolução e,
expressar verbalmente a forma de executá-lo em nível mental. Note que nas duas
intervenções, Bruno e Otávio, apenas dão pistas das etapas da Metodologia a que
se referem. Eles não as explicitam, apenas suscitam o encaminhamento do fazer
pedagógico a ser realizado em cada procedimento. Uma segunda observação,
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após concluídas as discussões sobre os posicionamentos de Otávio, Bruno e Aline,
é o momento de todos os alunos (individualmente ou em grupo) de responderem
aos três itens propostos ao final desta questão.
Praticando o conhecimento
Fica a critério do professor a forma de encaminhamento das considerações iniciais
da Parte 3. Na verdade, constitui-se de um sumário dos fatos fundamentais sobre
regra de três simples direta, e, inversa.
1ª Questão
Professor, esta é uma questão que deve ser lida e resolvida pelo aluno do 1º
ao 4º Procedimento. No entanto, o assessoramento do professor seja no modo
individual ou coletivo (nos grupos), é fundamental para a finalização de cada uma
das etapas. É necessária especial atenção no acompanhamento da desenvoltura
dos alunos em todas elas, principalmente, aos itens 1 e 2 que fundamentam e
elucidam a quarta etapa.
2ª Questão
a) A variação entre as grandezas é inversamente proporcional;
b) Também nesta questão o papel do professor é de assessoramento. Os alunos
deverão concluir como resposta que o Vectra/2008 consumirá 24 litros de
combustível.
Demonstrando que Aprendi
1ª Questão
A variação entre as grandezas é diretamente proporcional e, portanto, trata-se de
um problema de regra de três simples e direta. Observe que a resposta que serve
como solução para o problema, refere-se ao total de minutos que Aline gastará
para dar 3 voltas( e não uma volta) em torno do terreno ou seja, 120 minutos.
2ª Questão
A variação entre as grandezas é inversamente proporcionais. Portanto, tratase de um problema de regra de três inversa.Como resposta os alunos devem
encontrar (verificando-a para justificá-la) que o Escort, para cumprir o itinerário
Fortaleza-Sobral-Fortaleza demorará 6 horas.
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Aula 21 - Medidas Gerais

Cara professora, caro professor,
O objetivo dessa aula é apresentar e discutir o conceito de Medida e mostrar
o vasto emprego de medidas no dia-a-dia de todas as pessoas.
Comentários e Recomendações :
1. O aluno do Ensino Médio toma conhecimento e faz uso de muitas medidas nas
diversas disciplinas que compõem o currículo escolar, inclusive matemática. O
professor de matemática , na presente aula, em especial, deve chamar a atenção
dos seus alunos para várias situações que requerem o uso de Medidas, motivandoos e deixando – os preparados para ensinamentos que receberão nas disciplinas
que serão cursadas.
2. a) preparar uma relação de outros exemplos de uso de medidas , que sejam
bem familiares aos alunos , para serem apresentados em momentos adequados
no desenvolvimento da aula (por exemplo: as medidas de uma mesa; o peso de
uma pessoa; a temperatura em que a água passa do estado líquido para o sólido; o
volume de líquido de uma lata de refrigerante; a velocidade máxima que um carro de
Fórmula 1 pode alcançar; a extensão e largura de uma rua; etc.);
b) explicar e esclarecer os alunos sobre o significado de unidade de medida ou
medida padrão;
c) preparar-se para a eventualidade de realizar operações e transformações entre
unidades de medida;
d)aproveitar as idéias e os exemplos que constam no texto e no diálogo com os
personagens em discussão com os alunos.
3. Também se faz necessário provocar os alunos a discutirem sobre o Número
de Avogadro. Ele é o número de átomos (ou de moléculas) existentes em um
átomo-grama (ou molécula-grama) de qualquer elemento químico (ou substância
química). O número de Avogadro (aproximadamente 6,02 x 1023) é extremamente
grande. Se pudéssemos contar, uma por uma, todas as moléculas existentes em
uma molécula-grama (342 gramas) de sacarose (que é o açúcar comum), contando
uma molécula por segundo, demoraríamos 190 000 000 000 000 séculos, para
completar a contagem!
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Praticando o conhecimento
1ª questão
Observa-se que, como um galão comporta cerca de 3,8 litros, 57 litros de combustível
correspondem a 15 galões.
Sendo U$ 5,98 o preço do galão de gasolina, pelos 15 galões colocados no tanque
do carro será paga a quantia de U$ 89,70.
2ª questão
Como a velocidade do carro mais rápido é uma vez e meia maior que a velocidade
do outro carro, após um certo tempo de percurso simultâneo, o primeiro carro terá
percorrido um trecho da estrada correspondente a uma vez e meia a extensão percorrida
pelo segundo carro. Isto ocorre porque os dois veículos transitam com velocidades
2 do percurso total, o
constantes. No momento em que o carro mais lento alcança ___
3
carro mais rápido alcança uma vez e meia esta extensão, ou seja,
2 +
___
3

1 = 1 do percurso total, significando que o
2 + ___
2 = ___
1 . ___
___
3
3
3
2

carro mais rápido conclui todo o trajeto nesta ocasião.
3ª questão

Observa- se que a área do trapézio pode ser obtida somando as áreas do retângulo
e dois triângulos.
Como o trapézio é isósceles os dois triângulos que aparecem na figura são
semelhantes e reunidos formam um retângulo cujos lados medem h e 3000m. O
valor de h pode ser obtido com o emprego da relação de Pitágoras, como segue :
h2 + 30002 = 50002 → h2 = 16000000m2 → h = 4000m.
Então a área deste retângulo é igual a ( 4000m) . (3000m) = 12.000.000m2.
A área do retângulo de lados h e 6000m é igual a (4000m) . (6000m) =
24.000.000m2.
Assim, em m2, a área do trapézio é igual a 24.000.000m2 + 12.000.000m2 =
36.000.000m2
Como 1ha corresponde a (100m) . (100m) = 10.000 m2, em hectare, a área do
trapézio é igual a 3600 (10.000m2) = 3600ha.
Matemática

63

Demonstrando que Aprendi
1ª questão
No circulo trigonométrico, as medidas do raio é 1 unidade de comprimento e o do
perímetro da circunferência é 2π radianos.
No sentido horário (observe que no círculo trigonométrico é usado o sentido antiπ
_ __
horário) o arco trigonométrico de 90º corresponde a
radianos.
2
Assim, como o ângulo de 360º corresponde a 2π radianos, ângulo de 90º corresponde
2π = ___
π radianos.
ao arco cuja medida é ___
4
2
2ª questão

V = 2πR²H
(volume do cilindro original)

v = 2π(0,9R)² . 0,8H
(volume do cilindro menor)

Temos: v = (2πR2H) . 0,648 = 0,648V.
Como o cilindro maior tem capacidade para armazenar 1000 litros de água , o
cilindro terá capacidade para armazenar 0,648 . 1000 litros = 648 litros de água.
3ªquestão
Observe que 50km são percorridos em uma hora ( ou seja , em 60 minutos) e ,
(50km) . (48min) = 40km.
então, em 48 min serão percorridos _______________
60min
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Aula 22: Medida de Comprimento

Cara professora, caro professor,
O objetivo dessa aula é apresentar e discutir o conceito de Medida de
comprimento,bem como mostrar e realizar algumas operações .
Compreendendo as idéias
No Brasil, foi oficialmente adotada uma definição de METRO, relacionando-o a uma
grandeza constante e reproduzível: são 1.650.763,73 comprimentos de onda no
vácuo, da radiação alaranjada correspondente a transição entre os números 2p10
e 5d5 do átomo do Criptônio 86. No Brasil, como em muitos países, são também
utilizados os múltiplos( designados com emprego dos prefixos gregos deca, hecto
e quilo) e os submúltiplos( designados com o prefixos latinos deci, centi e mili) do
metro.
É bom lembrar aos alunos que um segmento de reta é a parte da reta compreendida
entre dois dos seus pontos (incluindo-os), isto é, o conjunto de todos os pontos da
reta localizados entre dois de seus pontos (incluindo-os).
Ainda no momento de discussão sobre o texto é importante reservar um tempo
para:
a) proceder uma breve revisão de “ razão e proporções”;
b) proceder uma breve revisão de multiplicação e divisão por potência de 10;
c) comentar o teorema de Pitágoras e suas aplicações.
Praticando o conhecimento
1ª questão
Como são 17 andares com altura de 2,7m cada um e há o andar térreo com altura
igual a 3,2m, tem-se a altura (total) do edifício dada por;
17. 2,7m + 3,2m = 45,9m + 3,2m = 49,1m.
Logo, a altura do edifício não supera os 50m.
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2ª questão
x, y, z são as medidas das arestas, logo;
4x + 4y + 4z = 96cm,
4(x + y + z) = 96cm,
x + y +z = 24cm.
z , seguem y = 2x e z = 3x, donde : x + 2x + 3x = 24cm,
y = ___
x = ___
Como ___
3
2
1
ou seja, 6x = 24cm e, portanto, x = 4cm. Assim , y = 2 . 4cm = 8cm e z = 3 . 4cm =
12cm. Logo, as arestas do cubo medem 4cm, 8cm e 12cm, respectivamente.
3ª questão
d12 = 22 + 22 = 4 + 4 = 8
D12 = d22 + 22 = 8 + 4 = 12
D1 = 2 3 cm
d22 = 32 + 32 = 9 + 9 = 18
D22 = d22 + 32 = 18 + 9 = 27
D2 = 3 3 cm
D2 – D1 = 3 3 – 2 3 = 3 cm
A diagonal do cubo maior é 3 cm maior do que a diagonal do cubo menor
Se R é o raio da circunferência menor a diferença entre os perímetros é :
2π(R + 1) - 2πR = 2πR + 2π - 2πR = 2π.
4ª questão
R2 = R1 + 1cm,
c1 = 2pR1 e c2 = 2pR2
c2 = 2p (R1 + 1cm)
c2 = 2pR1 + 2pcm = c1 + 2pcm
logo, c1 – c2 = 2pcm.
Demonstrando que aprendi
1ª questão
4 x = 20m → x = 5m;
medida (AP) = medida (PC) = 4m;
Se a medida (BP) = medida (PD) = y, vem:
x2 = y2 + 4m2 → (5m2) = y2 + (4m2) → y2 = 9m2 → y = 3m
ou x2 = y2 +16 ou 25 = y2 + 19. Segue que y2 = 9 ou y = 3
Logo, a medida da outra diagonal do losango é 6m.
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2ª questão
22 = x2 + 12 → 3 = x2, ou seja, x =

3 m.

Logo, a medida da corda menor é 2 3 m

3ª questão

•

x

A

•

y

B

•

z

•

C

D

São dados do exercício: x = 3y e y = 2z, donde x = 6z;
Como x + y +z = 36m, vem:
6z + 2z + z = 36m → 9z = 36m → z = 4m, donde y = 8m e x = 24m.
Portanto, medida (AB) = 24m, medida (BC) = 8m e medida (CD) = 24m.
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Aula 23 – Medidas e superfície

Prezada professora, prezado professor,
Sabemos que o tópico “medidas de superfícies”, objetivo desta aula, é
amplamente debatido em nossas escolas. Assim sendo, talvez estas recomendações
sejam desnecessárias. No entanto, as faremos, para uniformizar o conjunto de
atividades.
O que realmente desejamos é que suas aulas, cada vez mais, se aproximem
do ótimo. Se de algum modo estas recomendações contribuírem para isto, nos
sentiremos amplamente gratificados.
Compreendendo as Idéias.
Em Matemática, grandeza é algo suscetível de medida. Ao afirmarmos isso
estamos apenas dizendo que se pode medir uma superfície isto é determinar sua
área. Devemos enfatizar, para os nossos alunos, que o termo superfície tem um
significado mais abrangente. Não se trata apenas de uma parte de um plano, mas
de algo que localmente em qualquer ponto é “quase plano”. Em uma esfera, por
exemplo, uma “pequena” calota esférica é muito próxima de uma região plana. A
esfera é a superfície não plana mais perfeita. Sua área é dada por S = 4pR2, onde
R é a medida de seu raio.
Limitações de espaço não permitiram fazer comentários sobre a unidade padrão de
medida de comprimento: o metro. Como foi obtido? Já em 1889, define-se o metro
1
como sendo a fração 40000000 da circunferência da terra. Hoje, defini-se o metro
1
como sendo 299792458 do espaço percorrido pela luz, no vácuo, em um segundo.
Outras formas de definir o metro, podem ser citadas.
As medidas agrárias são as grandes desconhecidas. O que fazer para minimizar
esta falha? Talvez, fazendo comparação com áreas vivenciadas no nosso dia a
dia. Por exemplo, será um hectare mais ou menos equivalente a área da superfície
ocupada por um quarteirão? A superfície de um campo de futebol tem em média
quantos hectares?
Organizando o Pensamento
1ª questão
Neste item a primeira afirmação está certa, pois área é um número que representa
a medida de uma superfície e o hectare é uma unidade de medida de superfície. As
demais afirmativas são falsas. Veja que a segunda afirmativa não é verdadeira pois
não existe medida de área ( área é um número !) e sim de superfície.
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A terceira afirmativa é falsa: 2 ha equivalem a 20 000 m2enquanto a superfície de
um quadrado de 200m de lado mede 40 000 m2. A afirmação de número quatro
também é falsa: 87 ha equivale a 870000 m2. Para a última , veja que um quarto de
um hectare representa 2 500 m2 enquanto que a superfície de um quadrado com
25 m de lado mede 625 m 2.
2ª questão
Múltiplos do metro em ordem crescente: decâmetro, hectômetro, quilômetro.
3ª questão:
Meramente por praticidade, imagine a área da superfície do território brasileiro
expressa em mm2. Teríamos um número muito grande, algo como:
8 500 000 000 000 000 000 mm2.
Praticando o Conhecimento
1ª questão
Ao dividirmos 22,74 por 3 obtemos 7,58. Então cada um dos filhos de Jorge receberá
7,58 ha que eguivalem a 75800 m2. Portanto a opção certa é a c.
2ª questão
Cada km2 equivale 100 hm2 ; cada hm2 equivale 100 dam2 , cada dam2 equivale
a 100 m2; cada m2 equivale a100dm2. Decorre disto que 326,43 km2 equivalem a
326 430 000 m2 que equivale a 32 643 000 000 dm2.
3ª questão
Antes de efetuarmos a soma proposta devemos expressar todas áreas em uma
mesma unidade, digamos hm2. A soma proposta é equivalente a: 34 hm2 + 13,45
hm2 + 12 hm2 = 59,45 hm2, Esta área equivale a 594 500 m2.
4ª questão
Veja que 1 ha equivale a 10 000 m2 que equivale a 1 hm2. Como 2 km2 representam
200hm2 conclui-se que 2 km2 equivalem a 200ha.
Parte 4 – Demonstrando que Aprendi
1ª questão
A visualização intuitiva , é a de que em cada ponto P da superfície da terra existe
um pequeno disco D, com centro em P, que muito se aproxima de um disco plano.
O disco D é na verdade um pequena calota esférica !!!.
2ª questão
Sendo 1,36 km equivalente a 13,6 hm, a área da superfície do terreno de Valmir é
dada por 13,6x9,47 hm2 ou 128,792hm2 sendo 1hm2 equivalente a 1ha a área do
terreno é 128,792 ha
Para o item b, veja que o perímetro do terreno mede 46,14hm ou 4614m. O muro a
ser construído tem portanto 4614 m de comprimento por 2,5 m de altura, perfazendo
uma área de 11535 m2. Sendo R$ 75,00 o custo de cada m2, o gasto total de Valmir
é de R$ 865 125,00.
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Aula 24 - Medidas de superfície

Cara professora, caro professor,
Faremos alguns sugestões para a complementação teórica (Parte 1) e
comentaremos as soluções das atividades propostas nas diversas partes.
Compreendendo as Idéias.
A limitação de espaço para o texto contribuiu para a existência de diversas
lacunas
Cabe ao professor tentar minimiza-las. Deverá ser feita uma revisão das definições
e formas das principais figuras geométricas – retângulos , paralelogramos, trapézios,
... Deverá ser comentada a dificuldade para deduzir a formula para a área do
retângulo principalmente quando a medida dos lados são números irracionais.
Utilizando a fórmula para a área do retângulo, deduzir as formulas para o cálculo das
áreas do paralelogramo,do triângulo, do trapézio. Justificar, embora intuitivamente,
a formula para a área do círculo. O professor poderá lançar a pergunta: Se um
figura plana não é dos tipos considerados ( portanto não temos fórmula),como
calcular sua área? A idéia é decompor a figura considerada em regiões cuja área
seja conhecida. A decomposição em triângulo é a mais usada.
Parte 2 – Organizando o Pensamento.
Este é um momento importante pois permite que o aluno, após a complementação
teórica feita pelo professor, releia o texto consolidando e apreendendo as idéias ali
apresentadas.
Sugere –se que, embora havendo discussão em grupo, cada aluno apresente
por escrito suas conclusões sobre as perguntas formuladas. Faremos alguns
comentários cobre as questões aqui apresentadas.
1ª questão
A idéia de medida sempre foi comparar grandezas de mesma espécie. Tomando-se
uma das grandezas como unidade, o resultado da medida é o número de vezes que
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a grandeza a ser medida contém a unidade.
2ª questão
Neste caso a superfície a ser medida é o retângulo com dimensões 3m e 4m
respectivamente. A unidade de medida é a área do quadrado com 3m de lado. A
4
medida encontrada é ___ .
3
3m

4m

3ª questão (desenho)

B

B

D

E
A

C

D

•

A

C

4ª questão(desenho)
C
M é o ponto médio entre AB

A

•

M

B

5ª questão
Estamos considerando o círculo como sendo o disco (bidimensional). Enquanto
que circunferência está sendo considerada como a linha que limita o disco.
Parte 3. Praticando o Conhecimento
Os exercícios aqui formulados são aplicações diretas das fórmulas. Apenas
o primeiro requer um raciocínio mais elaborado (não muito!). Vejamos:
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1ª questão
Se x representa a medida do lado do quadrado, a medida do lado BD será x + 2.
O maior lado do retângulo menor mede 10m, assim a medida do lado AB é x+10. A
área do retângulo maior sendo 105 m2, temos:
(x +2).(x+ 10) = 105 ou x2+ 12x – 85 = 0.
Resolvendo esta equação obtemos x = 5. Assim a medida do lado do quadrado é
5m e sua área é portanto 25 m2.
2ª questão
Usando a fórmula para encontrar a área de um triângulo é fácil ver que a primeira
coluna é formada pelos números 4; 5 ; 4; 6 . A segunda coluna será 5; 4,8; 6; 1.
3ª questão
Neste caso, de maneira análoga ao exercício anterior temos: Primeira coluna:
1 . Terceira coluna: 4; 3 ;6; 1. Quarta coluna: 32; 12; 24; 5/12.
6 ; 3 ; 3; ___
3
Parte 4 - Demonstrando que Aprendi.
São apenas dois exercícios onde o aluno terá oportunidade de utilizar não só os
conceitos acima, mas também conclusões lógicas.
O professor deverá a cada instante dar sugestões e movimentar a sala em torno da
solução dos exercícios. Vejamos as soluções.
1ª questão
Desenhar um campo de futebol com faixas verdes e amarelas como no
enunciado.
A área do campo é 5000 m2. Como as quantidades de grama de cada uma das
cores são iguais, serão usadas 2500 m2 de grama amarela. Isto significa 250 lotes
de 10 m2 de grama amarela. Para cada 10 m2de grama plantada perde-se 1 m2.
Assim temos
250 m2 de perda. Logo o administrador deve comprar 2750 m2 de grama amarela.
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Aula 25 - Medidas de Massa e de Volume
Cara professora, caro professor,
Para saber se o aluno compreendeu bem o que
apresentamos nesta aula, verifique se ele é capaz de:
1) Identificar e interpretar registros utilizando a
notação convencional de medidas.
2) Estabelecer relações adequadas entre diversos
sistemas de medidas e a representação de fenômenos
naturais e do cotidiano.
3) Selecionar, compatibilizar e operar informações
métricas de diferentes sistemas ou unidades de medidas
na resolução de problemas do cotidiano.
Compreendendo as Idéias
Para aprender Matemática com significado, é importante desenvolver competências
que permitam estabelecer conexões entre estes temas e as demais áreas do
conhecimento e entre estes temas e as situações do cotidiano.
Muitos dos fatos com os quais convivemos ou podemos observar no dia-a-dia
envolvem medidas e grandezas.
A finalidade do texto é promover o desenvolvimento da competência de construir
e ampliar noções de grandezas e medidas para a compreensão da realidade e a
solução de problemas do cotidiano.
Organizando o Pensamento
1ª questão
É necessário salientar que muito mais importante do que responder corretamente
a alternativa é a justificativa do aluno à sua opção ser aceitável. Lembramos que o
objetivo principal é permitir que o aluno compreenda que a escolha da subdivisão
mais adequada para representar determinada medida deve sempre levar em
consideração o caráter prático da sua utilização.
a) O peso de um recém-nascido?
Quilograma (kg)
b) O peso de uma baleia?
Tonelada (t)
c) O volume de vacina em uma seringa?
Mililitro (ml)
2ª questão
Questão relativamente simples para que o aluno perceba a relação entre os diversos

Matemática

73

múltiplos e submúltiplos trabalhados. O professor poderá trabalhar como sugestão
a inversão de grandezas (1g = 0,001 kg? Por exemplo).
a) 1 kg = 1.000 g.
b) 1 g = 1.000 mg.
c) 1 l = 1.000 ml.
d) 1 t = 1.000 kg.
Praticando o Conhecimento
1ª questão
O aluno poderá descrever que um farmacêutico utiliza mg de um princípio ativo para
preparar um medicamento manipulado ou ainda que é medido em mg a quantidade
de sal que deverá ser consumido diariamente por uma pessoa.
2ª questão
O aluno poderá citar a compra de leite, feijão e até frutas, como sirigüela e cajá
utilizando a medida da lata de um litro. Sugerimos que o professor utilize-se nesta
situação para trabalhar a densidade dos diversos materiais. Um litro de produto
é igual a um litro de um outro produto, quando ambos forem medidos em suas
massas?
Demonstrando que Aprendi
1ª questão
1.750 ml dessa solução.
2ª questão
Utilize as unidades de medida (kg, g, mg, t) para completar o texto:
No final do dia, um morador de São Paulo produziu em média 1,2 kg de lixo e no
Brasil, produzimos cerca de 100 mil toneladas de lixo no mesmo período, mas
reciclamos muito pouco se comparado aos Estados Unidos e à Europa.
Algumas Curiosidades sobre reciclagem:
• Uma latinha de alumínio pesa apenas 14,5 gramas.
• 60 latinhas de alumínio correspondem a 1 kg, aproximadamente.
• Cada 50 quilos de alumínio usado e reciclado, evita que sejam extraídos do solo
cerca de 5.000 quilos de minério, a bauxita.
• Com 1.000 kg de vidro quebrado, faz-se exatamente 1.000 quilos de vidro novo.
E a grande vantagem do vidro é que ele pode ser reciclado infinitas vezes.
• Cada 50 quilos de papel usado, transformado em papel novo, evita que uma
árvore seja cortada.
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Aula 26 - Metodologia da Resolução de Problemas sobre Medidas

Cara professora, caro professor,
O objetivo dessa aula é apresentar uma situação concreta para ser avaliada
pelos alunos e, diante de questões e problemas contextualizados, aplicar a
metodologia de resolução de problemas na condução da aula.
Comentários e Recomendações :
Compreendendo as Idéias e Organizando o Pensamento
1. A metodologia da resolução de problemas é muito propícia para a instalação, no
meio do alunado, de um clima de motivação, de auto – segurança e de exercitação
da criatividade, especialmente na elaboração de planos e estratégias para a
efetivação da solução dos problemas.
2. O professor deve conduzir o desenvolvimento da aula seguindo as etapas
descritas abaixo:
a. Compreensão e interpretação da situação apresentada no texto, bem como dos
exercícios – problema que são indicados no caderno do aluno;
b. Identificação dos conhecimentos necessários para abordagem, análise e
resolução dos problemas;
c. Organização de um plano de resolução para cada problema;
d. Execução do plano de resolução;
e. Verificação e confirmação de resposta, quando for possível.
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3. Com relação aos conhecimentos necessários para compreender e analisar o
texto central e os pronunciamentos dos personagens, bem como para compreender
e resolver as situações – problema, registram–se as seguintes referências que
devem ser também identificadas pelos alunos;
a. números racionais (frações ordinárias);
b. sistema métrico decimal e medidas especiais de área (hectare) e de volume
(litro);
c. cálculo de comprimentos, áreas e volumes ;
d. cálculo percentual.

Praticando o Conhecimento
1ª questão
A resposta é sim. Observar que a área do terreno plano em forma de trapézio
retângulo (ou trapézio retangular) pode ser obtida como a soma da área de um
retângulo (40m x 50m) com a área de triângulo retângulo (40m e 30m, medidas dos
catetos). Assim a área do terreno é igual a:
(40m . 30m) = 2.000m2 + 600m2 = 2600m2
(40m . 50m) + __________
2
2ª questão
Como 1ha corresponde a área de um quadrado cujo lado mede 100m, tem –se
1ha = 10.000m2. Então , a área do terreno do posto, em hectares, pode ser obtida
como segue;
2600m2 = 0,26 . 10.000m2 = 0,26 ha.
3ª questão
O volume de cada tanque de combustível é igual a (15m) . (4,5 m2) = 67,5 m3.
Como 1 = 1dm3 = (0,1m)3 = 0,001 m3, tem – se;
67,5 m3 = 67500 . 0,001m3 = 67500 .
4ª questão
Como a medida da área circular de raio R é πR2, tem-se:
4,5 m2, ou
4,5 m2 = πR2 ,ou seja, R2 = _____
π
ainda, R =
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4,5
___
π m

que é aproximadamente igual a 1,2m.

Demonstrando que Aprendi
1ª questão
Como a capacidade (volume) de todos os tanques cilíndricos é a mesma e como
3 , a maior quantidade de combustível estocado no posto está no
2 > __
5 > __
__
3 5
7
terceiro tanque.

2ª questão
Se V é a capacidade de cada tanque, a capacidade total (máxima) de estocagem
de gasolina comum é de 3V. Somando os estoques existentes nos três tanques,
tem- se:
2 V + __
3 V + __
5 V = _____
208 V, ou seja _____
208 V = _____
208 . __
1 (3V) = _____
208 (3V).
__
3
5
7
105
105
105
3
315
208 .
Logo ,a resposta é _____
315
3ª questão
Os estoques existentes de Álcool são 56% de V e 40% de V, ou seja , 0,56V e 0,40V
respectivamente.
A capacidade total (máxima) de armazenagem de Álcool é 2v. O estoque de álcool,
no momento, pode ser obtido como segue:
0,96
_____
0,56V + 0,40V = 0,96V =
. (2V) = 0,48% . (2V), ou seja,48% de 2V. Logo, a
2
resposta é 48%.
4ª questão
O abastecimento do primeiro carro custará 35 x R$1,70 = R$ 59,50.
O abastecimento do segundo carro custará 22 x R$2,60 = R$ 57,20
O abastecimento do terceiro carro custará R$ 57,60.
Logo, a maior receita para o posto é proveniente do primeiro carro.
5ª questão
Como o preço do litro de óleo diesel é R$ 1,80 e o abastecimento solicitado importa
57,60 = 32 .
em R$ 57,60, o total de litros de óleo diesel será _____
1,80
Logo, a maior quantidade de combustível ficará no primeiro carro (35 ).
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Aula 27 – Raciocínio lógico – numérico

Cara professora, caro professor,
A crença generalizada, de que a abordagem de problemas e situações
envolvendo raciocínio lógico é acessível exclusivamente àquelas pessoas com
mentes mais brilhantes e / ou que possuem extraordinário treinamento no formalismo
e no rigor matemático, é puro engano.
A habilidade de analisar situações, solucionar problemas e inferir conclusões,
com uso de raciocínio – lógico, é natural em todo ser humano.
A presente aula visa orientar nossos alunos no sentido de usar o raciocínio
lógico ao analisar a construção e a composição de uma seqüência ou sucessão
numérica. Não se trata da antecipação do estudo das seqüências popularmente
concluídas como progressões aritméticas ou geométricas, ainda que possa
constituir-se na formação de uma base inicial e na motivação para futuros estudos
destas progressões.
Na realidade, o objetivo maior é despertar os alunos para o desenvolvimento
da capacidade de pensar, ordenar, organizar, argumentar, deduzir e tantas outras
habilidades que requerem raciocínio lógico no seu trato. Para tanto, esta aula utilizase de situações concretas simples e contextualiza-se uma agradável abordagem
astronômica
Compreendendo as idéias
Os anos de aparição do Cometa Halley, entre 1500 e 2000, constituem uma
coleção que, ordenada de forma crescente, forma uma freqüência numérica
muito interessante. Como o cometa tem sido visto de 76 em 76 anos, existe uma
propriedade matemática relacionada aos termos da seqüência, a qual pode ser
obtida após observação e uso de raciocínio lógico – numérico simples.
Na colocação inicial da aula, no texto focalizado e no diálogo entre os personagens
Bruno, Otávio e Aline são apresentados o conceito de seqüência ou sucessão
numérica e inúmeros exemplos e situações que permitem a abordagem
descomplicada de cada uma, bem como estimula o aluno no sentido do uso do
raciocínio lógico nas suas análises e formulação de conclusões.
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As diversas seqüências apresentadas possuem inúmeras e variadas características,
as quais podem ser exploradas em sala de aula ou serem objeto de aprofundamento
extra-classe e até mesmo de outro momento de discussões e análises por grupos
de alunos.
Organizando o pensamento
O diálogo entre os personagens Bruno, Otávio e Aline revela a motivação alcançada
com a constatação da regularidade das aparições do Cometa Halley. Revela ainda a
compreensão do conceito de seqüência ou sucessão numérica e das características
que podem estar presentes em cada seqüência.
A abordagem da temática desta aula pode ser orientada com base ,na busca
da identificação, dentre outras, das seguintes características mais comumente
presentes nas seqüências numéricas:
1.
2.
3.
4.
5.

número finito ou não de elementos;
natureza numérica dos elementos;
propriedades de cada um dos elementos;
propriedades relacionando os elementos entre si;
propriedades operacionais numéricas.

O sentido de busca ,investigação e obtenção de conclusões deve permear
toda a abordagem.
Praticando o conhecimento
Inicialmente são analisadas as situações colocadas para a prática na sala de aula.
1ª Questão
A numeração das páginas do Capítulo 3 do livro considerado constitui a
seguinte seqüência finita: 71,72,73,74,...,94,95,96. Esta seqüência tem a mesma
característica básica da seqüência dos anos de aparição do Cometa Halley,com os
elementos possuindo espaçamento entre cada 2 consecutivos. A diferença 96 –
71= 25 indica parcialmente o número de páginas do Capítulo 3,excluindo a página
de número 71.Assim o número total de páginas do capítulo é 26.
2ª Questão
Dados 3 termos consecutivos da seqüência considerada, o segundo é igual a
soma de primeiro com 76 e o terceiro é igual a soma do segundo com 76 ( ou seja,
o terceiro é igual a soma do primeiro com 76 mais 76, ou 2 vezes 76). Assim, a
soma do primeiro com o terceiro é igual a soma do dobro do primeiro com o dobro
de 76. Portanto, a metade deste resultado, que é igual a soma do primeiro com 76
( ou seja, igual ao termo do meio ) é a média aritmética dos extremos.
A alternativa correta é a última.
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3ª Questão
A partir do 2º termo da seqüência, cada termo é obtido multiplicando o anterior
por 1,3. A alternativa correta é a terceira.
4ª Questão
Temos : 0 = 0², 1 = 1² , 4 = 2², 9 = 3², 16 = 4², 25 = 5², 36 = 6², 49 = 7², 64 = 8², ....
Logo, a alternativa correta é a última.
O aprofundamento do estudo das características de todas as seqüências deve ser
buscado extra-classe, com maior disponibilidade de tempo. Merecem destaque,
item por item:
a) seqüência infinita; os elementos ou termos são os múltiplos não negativos de
número 2; a seqüência é crescente; a partir do segundo, cada termo é obtido
somando 2 ao termo anterior;
b) seqüência finita , com 33 termos ; todos os elementos são múltiplos positivos
do número 3; a seqüência é crescente ; a partir do segundo, cada termo é obtido
somando 3 ao termo anterior ;
c) seqüência infinita ; estão
posicionados todos os números naturais,
exceto o zero
intercalado pelos inversos multiplicativos dos números
naturais maiores ou iguais a 2; o produto de dois termos consecutivos
n
____
, onde n é número natural não nulo;
é igual a 1 ou a
n+1
d) seqüência infinita; os elementos são as raízes quadradas ( positiva e negativa)
de cada número natural que não é quadrado perfeito;
e) seqüência infinita; os termos são todas as potências de 2, cada termo, a partir do
segundo, é obtido multiplicando o termo anterior por 2;
f) seqüência infinita (?); os termos são os números naturais chamados “números
primos”
O fato do conjunto dos números primos possuir cardinal infinito tem demonstração
fora do escopo da presente aula.
Outras observações, compatíveis com o nível e o foco desta aula, podem ser
identificadas, consideradas e exploradas.
Demonstrando que aprendi
1ª Questão
O mandato do 23º presidente é iniciado após o comprimento dos mandatos dos 22
presidentes anteriores, isto é, após decorridos 22 x 6 anos = 132 anos do início do
primeiro mandato . Logo, o mandado do 23º presidente tem início no ano 1871 +
132 = 2003 e está em curso neste ano de 2008, último ano do mandato.
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2ª Questão
A partir dos dados fornecidos, conclui-se que o mandato do atual presidente teve
início no ano de 2006. Como o atual presidente é o 17ª, até o ano de 2005 cumpriram
mandatos exatamente 16 presidentes, totalizando 16 x 4 anos = 64 anos desde o
início primeiro mandato, que ocorreu no ano (2005 – 64) + 1=1942.
3ª Questão
Os múltiplos de 13 entre 100 e 300 são :
104, 117, 130, 143, ...., 273, 286, 299.
( 299 – 104) : 13 + 1= 16
4ª Questão
Se o Cometa Halley apareceu no ano 1000, então a diferença 1530 – 1000 = 530 é
múltiplo de 76. Como 530 não é múltiplo de 76, então o cometa não foi observado
no ano 1000.
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Aula 28 – Sistema de unidades

Prezada professora, prezado professor
O teor desta aula é de caráter histórico informativo. Procura-se expor, embora
resumidamente, um pouco da historia do Sistema Internacional de Medidas. Ao
final dar-se-á ênfase às medidas de comprimento.

Compreendendo as idéias
Sugerimos que o professor, através de exemplos práticos, crie condições para
que os alunos vivenciem os problemas que surgiam ao usar, por exemplo, o palmo
como medida de comprimento. Imagine a dificuldade de se vender ou comprar um
produto cujas quantidades são expressas em unidades de medidas diferentes.
Pode-se dar outros exemplos de grandezas e suas unidades de medidas integrantes
do SI. Por exemplo: velocidade, aceleração, força, potência, resistência elétrica,
temperatura, corrente elétrica, etc...Falar sobre os múltiplos e submúltiplos de cada
uma delas.

Organizando o pensamento
O professor poderá complementar / esclarecer as informações contidas no diálogo
entre nossos personagens. Poderá falar sobre as unidades do Sistema Imperial
Britânico, em pleno uso, e recentemente validado pela Comissão Européia - CE.
Por exemplo: libra, milha, pé, polegada. Suas equivalências no SI são:

1 libra
1 milha
1 pé
1 polegada
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454 gramas
1852 metros
30,48 cm
2,54 cm

Praticando o conhecimento
Sugestões para solução dos exercícios propostos
01. Observe que:
12 hm equivalem a 1,2 km, pois 1hm equivale a 0,1km
1213 cm equivalem a 1,213 dam, pois 1cm equivale a 0,001dam
4000mm equivalem a 0,04 hm pois 1mm equivale a 0,00001 hm
7123 dam equivalem a 71,23 km, pois 1dam equivale a 0,01 km
0,13km
12hm
1213cm
4000mm
7123dam

130m
1,2 km
1,213dam
0,04 hm
71,23 km

02. A medida do comprimento da mesa em cm é 27 × 20 ou 540cm. Como 1cm
equivale a 0,01m, a medida do comprimento da mesa em metros é 5,40 ou seja
5,40m.
03. Sendo 1pol equivalente a 2,54 cm, 540cm equivalem a (540 ÷ 2,54) pol ou 212,6
pol aproximadamente.
Demonstrando que aprendi
1. Sugestão:
Sejam x e y as medidas das dimensões da tela do televisor. A diagonal da tela
mede 20 pol; como a diagonal é a hipotenusa de um triângulo retângulo cujos
catetos medem x e y, temos pelo teorema de Pitágoras a relação
2
2
x
4 , segue que ___
x2 = ___
16 . Usando as propriedades
= ___
400 = x + y . Sendo ___
2
y

3

9
y
2
2
x
+
y
25 ou ____
400 = ___
25 . Segue que
das proporções , concluímos que, _______
= ___
16
x2
16
x2
2
400 x 16 ou x = 16. Sendo x = 16, decorre que y = 3____
x 16 = 12. Assim as
x = _______
25
4

dimensões da tela do televisor são 16pol e 12pol respectivamente. Sendo 1 pol
equivalente a 2,54cm, estas dimensões, em metros, são respectivamente 0,4064m
e 0,3048m.
2. Sugestão:
Veja que a medida do comprimento da circunferência é igual 2 π vezes o
comprimento do raio. Use proporção.
a) Leitura compreensão e interpretação do problema, identificando os conteúdos
teóricos que serão usados na solução.
Matemática
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b) Organizar e executar um plano de solução utilizando os conteúdos
preestabelecidos.
c) Confirmação da resposta. Verificação se a resposta encontrada atende às
hipóteses do problema.
Para maiores detalhes veja Metodologia da Resolução de Problemas I e II publicados
recentemente pela SEDUC.
Os problemas apresentados são fáceis de compreender e interpretar. Será usado
na solução apenas mudança de unidades e uma formula para calcular o espaço.
O professor poderá fazer uma revisão rápida sobre mudança de unidades de
velocidade e citar a fórmula da Física para calcular o espaço x, percorrido por um
móvel com velocidade constante v, em um tempo t: x = t.v.
Organização e execução do plano de resolução
Problema 4.
I) Velocidade das águas do rio em m/s.
Devemos apenas encontrar o equivalente de 7,2km/h em m/s. É suficiente, conforme
aulas anteriores dividir 7,2 por 3,6. Assim a velocidade das
7,2
___

águas em m/s 3,6 m/s ou 2m/s.
II) Quantos metros rio abaixo o nadador chega a outra margem do rio? Para este
item é suficiente transformar em metros a distância dada em km: 0,08 km = 80m.
III) Velocidade do nadador, em m/s, na direção perpendicular ao deslocamento das
águas do rio.
Veja que a velocidade das águas do rio é de 2m/s e com esta velocidade o nadador
percorreu rio abaixo 80m. Gastou neste percurso 40s. Neste mesmo tempo, na
direção perpendicular ao movimento do rio ele percorreu 200m. Logo sua velocidade
nesta direção foi de 5m/s (espaço 200m e tempo 40s).
Problema 5.
I) Velocidade da luz em km/h e em m/s.
- Em km/h: 300 000km/s =

.
7

Então 300000 km/s = 108.10 km/h
- Em m/s : 300000km/s = 300000000m/s ( basta transformar km em m)
II) Velocidade do som em km/h.
- 330m/s = 330.3,6 km/h = 1188km/h (é suficiente multiplicar por 3,6, conforme
aulas anteriores).
III) Quanto tempo após o choque entre as nuvens percebemos o relâmpago?
- Se a distancia entre o observador e o ponto onde ocorreu a descarga elétrica é de
12 km e a velocidade da luz e de 300000km/s, então o tempo
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12
gasto pela luz para chegar até o observador é _______ s ou 4.105s.
300000

IV) Quanto tempo após o choque entre as nuvens ouvimos o trovão?
- Sendo a velocidade do som 330m/s ou 0,33km/s, o tempo gasto pelo
som para chegar até o observador é

12
400
____
s ou ____ s, aproximadamente 36 s.
0,33
11

Problema 6
Verificação e confirmação das respostas.
Verifica-se facilmente que as respostas encontradas satisfazem às hipóteses dos
exercícios.
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Aulas 29 e 30 – Unidades de velocidade e de aceleração

Prezada professora, prezado professor,
A resolução de um problema em geral se processa segundo as três
seguintes etapas:
a) Leitura compreensão e interpretação do problema, identificando os conteúdos
teóricos que serão usados na solução.
b) Organizar e executar um plano de solução utilizando os conteúdos
preestabelecidos.
c) Confirmação da resposta. Verificação se a resposta encontrada atende às
hipóteses do problema.
Para maiores detalhes veja Metodologia da Resolução de Problemas I e II
publicados recentemente pela SEDUC.
Compreendendo as idéias
Os problemas apresentados são fáceis de compreender e interpretar. Será usado na
solução apenas mudança de unidades e uma formula para calcular o espaço. O
professor poderá fazer uma revisão rápida sobre mudança de unidades de velocidade
e citar a fórmula da Física para calcular o espaço x, percorrido por um móvel com
velocidade constante v, em um tempo t : x = t.v.
Organizando o pensamento / praticando o conhecimento
Sugestões para solução dos exercícios
1. A aceleração média é a razão entre uma variação de velocidade e o tempo
em que ocorreu esta variação. A aceleração pode ser definida como sendo uma
aceleração média em um intervalo de tempo infinitamente pequeno. Discutir com
os alunos estas definições!
2. A variação de velocidade foi de 108km/h. Transformando em m/s temos
108km/h = 30 m/s. Como esta variação ocorreu em 15s temos que a aceleração
30
___
média é
m/s ou 2m/s2.
15
300000
30000000
150000000
_______
_________
_________
3. A velocidade da luz e do som é
=
=
, que é
0,34
0,34
0,34
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aproximadamente igual a 882353.
Problema a.
I) Velocidade das águas do rio em m/s.
Devemos apenas encontrar o equivalente de 7,2km/h em m/s. É suficiente, conforme
aulas anteriores dividir 7,2 por 3,6. Assim a velocidade das águas em m/s 7,2 m/s
3,6
ou 2m/s.
II) Quantos metros rio abaixo o nadador chega a outra margem do rio? Para este
item é suficiente transformar em metros a distância dada em km: 0,08 km = 80m.
III) Velocidade do nadador, em m/s, na direção perpendicular ao deslocamento das
águas do rio.
Veja que a velocidade das águas do rio é de 2m/s e com esta velocidade o nadador
percorreu rio abaixo 80m. Gastou neste percurso 40s. Neste mesmo tempo, na
direção perpendicular ao movimento do rio ele percorreu 200m. Logo sua velocidade
nesta direção foi de 5m/s (espaço 200m e tempo 40s).
Problema b.
I) Velocidade da luz em km/h e em m/s.
- Em km/h : 300 000km/s =
300000km
______________
s

300000.3600km =
= ________________
3600s

1080000000km
_______________
h

108.107km
= ______________
.
h

7

Então 300000 km/s = 108.10 km/h
- Em m/s : 300000km/s = 300000000m/s ( basta transformar km em m!)
II) Velocidade do som em km/h.
- 330m/s = 330.3,6 km/h = 1188km/h (é suficiente multiplicar por 3,6, conforme
aulas anteriores).
III) Quanto tempo após o choque entre as nuvens percebemos o relâmpago?
- Se a distancia entre o observador e o ponto onde ocorreu a descarga
elétrica é de 12 km e a velocidade da luz e de 300000km/s, então o tempo
12
gasto pela luz para chegar até o observador é ________
s ou 4.10-5s.
300000

IV) Quanto tempo após o choque entre as nuvens ouvimos o trovão?
- Sendo a velocidade do som 330m/s ou 0,33km/s, o tempo gasto pelo som
12
_____

para chegar até o observador é 0,33 s ou

400
_____
11

s. Aproximadamente 36 s.
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Química

AULA 1 - Cuidado! Este Produto Tem Química

CONCEITO E APLICAÇÃO DA QUÍMICA NO COTIDIANO
OBJETIVOS
• Conceituar a Química como ciência.
• Compreender a influência da Química no nosso cotidiano.
ORIENTAÇÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS
Objetivos do programa na Química.
A proposta deste material prioriza a competência leitora e escritora, já que só por
meio dela será possível assegurar o desenvolvimento das demais competências e
a aprendizagem em todas as disciplinas.
Na Química, procuramos trabalhar de forma que o aluno, através de uma
leitura reflexiva de textos, consiga construir uma visão crítica da Ciência Química,
participativa do seu cotidiano, das transformações tecnológicas e das suas relações
socioambientais.
É de grande importância que o professor, como orientador deste processo, tenha
consciência de que os conteúdos qualitativos podem e devem ser ampliados com
pesquisa nos livros didáticos. Não devemos entregar um aprendizado pronto e
sim auxiliarmos nosso aluno a construí-lo. Os textos, assim, assumem o papel de
âncora para o incentivo à leitura e à pesquisa necessária para a construção da
aprendizagem.
HABILIDADES DE LEITURA
• Gerais
- Desenvolver uma compreensão geral do texto.
- Identificar e recuperar informações.
- Construir argumentações para defender um ponto de vista.
• Por campo de estudo
- Demonstrar a compreensão de conhecimentos científicos necessários para
compreender e ajudar a tomar decisões sobre o mundo natural e social.
- Identificar evidências.
- Desenvolver a capacidade de adquirir, interpretar e agir com base em
evidências.
- Desenvolver a capacidade de extrair conclusões com bases científicas e comunicar
essas conclusões.
Química
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HABILIDADES ESPECÍFICAS DA DISCIPLINA
• Conhecer os fundamentos básicos da ciência química e notação.
• Analisar, refletir e interpretar informações da ciência química e suas tecnologias.
• Identificar e caracterizar os constituintes de um sistema final e inicial.
• Identificar os constituintes de materiais de uso cotidiano.
PROCEDIMENTO PARA A CONDUÇÃO DA AULA
• Nesta 1ª aula, trabalharemos o conceito de Química e sua utilidade no cotidiano.
Portanto é muito importante estimular o aluno observar: a sala de aula, suas roupas,
o material escolar, a merenda, o meio ambiente ao redor da escola etc.
• Sugerimos que primeiro seja feita uma leitura (idéia geral), para num segundo
momento, discutir e responder os exercícios.
• Procure, no final da aula, estimular seus alunos a pesquisarem no livro didático de
Química sobre o assunto da próxima aula.
EXPLICAÇÃO DE CADA QUESTÃO
Questões: 1, 2, 3 e 4.
Conteúdo envolvido: matéria, energia e transformações.
1)
• Objetivos: ler, refletir e generalizar informações recebidas.
• Resposta: água, borracha, ar, açúcar, sal, óleo, querosene, terra, argila etc.
2)
• objetivos: observar a relação objeto-matéria
• Resposta:
Uma telha: argila, barro, amianto...
Uma roupa: algodão, lycra, nylon...
Uma panela: alumínio, ferro, barro, cobre...
Um aquário: vidro, plástico, cimento...
Um móvel: madeira, ferro, plástico...
Uma grade: alumínio, ferro..
3)
• Objetivo: extrair, interpretar e complementar informações.
a) A queima da fogueira. Durante a queima ocorre transformação da madeira em
cinzas, gases, fuligem etc.
b) A digestão humana. Os alimentos ingeridos serão degradados em nutrientes
através de reações metabólicas.
c) A respiração humana. Na respiração o oxigênio combina-se com outras
substâncias, formando o gás carbônico.
4)
• Objetivo: extrair e generalizar informações.
• Resposta: Energia calórica (calor) pode ser aproveitada para nos aquecer e
cozinhar alimentos, entre outros.
Energia Luminosa (luz) pode ser usada para iluminar ambientes, fotossíntese
nos vegetais e reações de fotólise etc.
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5)
• Objetivos: aplicar informações no cotidiano
• Resposta:
água (N ); vidro(I ); ar (N )
plástico(I );
argila (N );
Açúcar refinado (I ); sal (N ); agrotóxicos (I ); terra (N);

isopor (I ).

6)
• Objetivos: Generalizar conceitos estudados.
• Resposta:
Obs. O conceito de objeto também está inserido no conceito de corpo.
a) Matéria: mármore; corpo: bloco retangular; objeto: estátua.
b) Matéria: chocolate; corpo: barras; objeto: ovos de páscoa.
7) Conteúdo: Ciência Química
• Objetivos: Interpretação e aplicação de conceitos científicos.
• Resposta: d
8) Conteúdo: Ciência Química
• Objetivos: Argumentação de um ponto de vista.
• Resposta:
a) Falsa, pois os produtos naturais são constituídos de substâncias químicas.
b) Falsa, pois todos os cosméticos, sejam caseiros ou laboratoriais, são
confeccionados com produtos químicos.
9) Conteúdo: Ciência Química.
• Objetivos: Construir conceitos
• Resposta: A Química é uma ciência com base experimental que pesquisa as
propriedades da matéria, transformações e também as energias envolvidas
nesses processos.
10) Conteúdo: Ciência Química.
• Objetivos: relacionar conhecimento com problemas ambientais.
• Resposta: A Química, como ciência estudiosa da matéria, em muito contribuiu
para o desenvolvimento das ciências naturais. Portanto é boa. Mas, dependendo
da intenção de quem manipula os materiais, pode provocar muitos danos ao
homem e à natureza.
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AULA 2 - Método Científico
OBJETIVOS
• Conceituar a Química como uma ciência experimental.
• Compreender o método científico e as suas etapas.
HABILIDADES DE LEITURA
• Gerais
- Desenvolver uma compreensão geral do texto.
- Construir argumentações para defender um ponto de vista.
• Por campo de estudo
- Demonstrar a compreensão de conhecimentos científicos necessários para
compreender e ajudar a tomar decisões sobre o mundo natural e social.
- Desenvolver a capacidade de extrair conclusões com bases científicas e comunicar
essas conclusões.
HABILIDADES ESPECÍFICAS DA DISCIPLINA:
• Identificar nos diversos dados experimentais os fatores que os inter-relacionam.
• Compreender o conhecimento científico e tecnológico como resultado da
construção humana
• Esquematizar, planejar e interpretar experimentos químicos, comunicando seus
resultados.
PROCEDIMENTO PARA A CONDUÇÃO DA AULA:
Caros professores, o texto é meramente ilustrativo para que através de uma
narrativa, o aluno possa identificar no seu cotidiano as etapas do método científico
que são realizadas em laboratórios.
Sugerimos que a turma seja dividida em equipes de três alunos para que
possam discutir as questões entre si. 1º) Leitura individual silenciosa do texto. 2º)
Comentários com toda a turma (professor). 3º) Responder as questões.
EXPLICAÇÃO DE CADA QUESTÃO:
1) Conteúdo: Método Científico.
• Objetivos: relacionar informações dadas com conceitos científicos e fundamentar
conclusões.
• Respostas: marcações no texto:
Nota explicativa
1ª - Observação: problema a ser estudado.
Na combustão, qual ou quais substâncias funcionam como comburente?
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2ª - Experimentação: experiências para verificar as suas regularidades.
A tentativa de manter o carvão aceso na presença e na ausência do ar.
3ª - Lei experimental: conclusão baseada nos resultados experimentais.
“A queima do carvão depende da presença do ar”
4ª-Hipóteses e suas experimentações: tentativa de explicar a lei experimental.
Hipótese: Quando o aluno considerou o ar uma mistura gasosa, ele se questionou
quais dos gases que participariam da queima.
Experimentação das hipóteses: quando colocou a brasa acesa em um recipiente
fechado e injetou os gases constituintes do ar separadamente.
5ª-Teoria: Proposta de explicação para a lei experimental, elaborada a partir dos
resultados experimentais das hipóteses.
“Na combustão, o gás oxigênio funciona como comburente”.
(A lei experimental cita o ar, porém a pesquisa isolada de seus componentes
comprova que o oxigênio é o responsável pela combustão da brasa).
2) Conteúdo: Método Científico.
• Objetivos: Identificar etapas do método científico
• Respostas:
a) De acordo com o texto, essa afirmativa nasceu da conclusão das Xexperiências
elaboradas pelo aluno, portanto se trata de uma lei experimental.
b) Nesta etapa o aluno (questiona) levanta hipóteses para tentar explicar a lei
experimental.
c) Essa afirmativa é uma dedução final das hipóteses testadas, portanto no
contexto indicado, se trata de uma teoria.
3) Conteúdo: Método Científico
• Objetivos: Identificar e extrair conceitos científicos.
• Respostas:
Lei Experimental: Os corpos quando soltos no ar tendem a cair em queda livre.
Teoria Filosófica: Segundo os filósofos, os corpos, quando soltos, caem porque
sofrem atração de acordo com seus estados físicos: sólido atrai sólido, líquido
atrái líquido e gasoso atrái gasoso.
Teoria Newtoniana: Os corpos, quando soltos, caem devido à existência de uma
força gravitacional direcionada para o centro da Terra.
4) Conteúdo: Método Científico
• Objetivos: Analisar as etapas de uma experiência e tirar conclusões.
4.1) Respostas:
a) Objetivo Geral: Demonstrar alguns fatores que influenciam a ocorrência de
reações químicas.
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b)
Experiência I
Objetivo Específico:
Verificar a influência da temperatura
nas reações químicas.
Resultados experimentais:
Quanto mais alta a temperatura
maior reatividade entre seus
reagentes.

Experiência II
Objetivo Específico:
Verificar a influência do tamanho
das partículas reagentes numa
reação química.
Resultados Experimentais:
Quanto mais triturados forem os
reagentes, maior a reatividade
entre estes.

c) Conclusão:
A temperatura e o tamanho das partículas dos reagentes são fatores que
influenciam a ocorrência de uma reação química.
A redução do tamanho das partículas e o aumento da temperatura elevam a
reatividade dos reagentes.
4.2) Objetivo: Argumentar sobre um conceito científico.
Não. Para elaborar uma teoria ele teria que tentar explicar os seus resultados
experimentais com levantamento e teste de hipóteses; dando seqüência à
pesquisa científica.
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AULA 3 - Introdução Histórica Da Química/
Conceito E Estrutura Da Matéria
OBJETIVOS
• Introduzir a evolução histórica da ciência
química;
• Trabalhar introdutoriamente conceito e
estrutura da matéria.
HABILIDADES
DE
LEITURA
E/OU
RACIOCÍNIO LÓGICO
• Identificar e recuperar informações;
• Desenvolver uma compreensão geral
dos textos;
HABILIDADES ESPECÍFICAS DA DISCIPLINA
• Conhecer os fundamentos básicos da ciência química;
• Analisar, refletir e interpretar sobre a ciência química e suas tecnologias.
PROCEDIMENTOS PARA A CONDUÇÃO DA AULA
• Propomos que as questões 7 e 8 (ENEM), por envolverem um maior nível
de complexidade, sejam resolvidas em grupo, e que, caso seja necessário,
o(a) professor(a) ofereça subsídios para a sua resolução. Caso o tempo seja
insuficiente, as duas questões podem ser transformadas em atividades para
serem resolvidas em casa.
• Nas atividades de grupo, procure mesclar as equipes com alunos que sabem
mais e alunos que sabem menos.
• Sugerimos a leitura comentada do texto; solicite que alguns alunos exponham o
que entenderam sobre a leitura. Isto ajudará a mantê-los atentos, pois poderão
ser solicitados a se manifestar.
EXPLICAÇÃO DE CADA QUESTÃO
1) Conteúdo: História da Química
• Objetivo: inferir informação implícita em um texto.
• Resposta: a alquimia.
2) Conteúdo: História da Química.
• Objetivo: inferir informação implícita em um texto.
• Resposta: Idade Moderna.
3) Conteúdo: História da Química.
• Objetivo: desenvolver compreensão textual.
• Resposta: conciliação da prática com a teoria.
Química

97

4) Conteúdo: conceito de matéria.
• Objetivo: elaborar conceitos.
• Resposta pessoal. (Tudo que possui massa e ocupa espaço).
Comentário: o conceito de matéria não foi explicitado no texto, deixando-se sua
formalização a cargo do aluno.
5) Conteúdo: propriedades gerais da matéria.
• Objetivo: desenvolver o raciocínio lógico.
• Resposta: pesaria a bola vazia e depois cheia.
Comentário: raciocinar é a forma mais eficiente de produzir conhecimentos, pois
acelera o inter-relacionamento das idéias e consequentemente a descoberta de
saídas para solucionar os problemas.
Textos de Literatura e Arte
podem se tornar
ótimos instrumentos
6) Conteúdo: matéria e energia.
de abordagens
• Objetivo: inferir uma informação implícita no texto.
interdisciplinares
no
• Resposta: energia.
ensino de Química.
(Diretrizes
Curriculares
7) Conteúdo: potência de base 10.
de Química para
• Objetivo: dominar notação científica.
a Educação Básica,
• Resposta: 1 x 1022.
Curitiba, SEED, 2006)
8) Conteúdo: transformações na biosfera, evolução da vida e progresso das
ciências.
• Objetivo: utilizar e interpretar diferentes escalas de tempo para situar e descrever
transformações na biosfera e evolução da vida.
• Resposta: letra e.
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Aula 4 - Propriedade da Matérias / Mudanças de Estados Físicos

OBJETIVOS
• Conhecer as propriedades gerais da matéria;
• Aplicar e operar o conceito de densidade;
• Identificar as mudanças de estado que a matéria pode sofrer.
HABILIDADES DE LEITURA E/OU RACIOCÍNIO LÓGICO
• Identificar e recuperar informações;
• Desenvolver uma compreensão geral dos textos;
• Inferir o sentido de uma palavra ou expressão;
• Construir argumentações para defender um ponto de vista.
HABILIDADES ESPECÍFICAS DA DISCIPLINA
• Conhecer os fundamentos básicos da ciência química;
• Analisar, refletir e interpretar sobre a ciência química e suas tecnologias;
• Equacionar e resolver problemas, sendo capaz de interpretar resultados
numéricos.
PROCEDIMENTOS PARA A CONDUÇÃO DA AULA
• Na primeira página no caderno do aluno, consta uma situação-problema cuja
resolução vem abaixo:
(2)

(1)

(3)

(4)

As pessoas não aprendem por repetição, mas
sim fazendo associações.
“Influenciados pela concepção tradicional de
conhecimento, por muito tempo acreditamos
que é preciso decorar para aprender. Na
verdade, o que acontece é o inverso: quando
refletimos, aprendemos e só então
memorizamos.”
(BRASIL, Ministério da Educação. O Processo
de Aprendizagem dos Alunos e Professores.
Brasília MEC/SEF, 2006).

• Caso necessário, sugerimos revisar divisão com números decimais na resolução
do quesito 5;
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• Procure diversificar as atividades propostas aos alunos: individuais, em grupo, de
leitura, de relatos etc.
Leia, reflita e responda:
1) Conteúdo: propriedades gerais da matéria.
• Objetivo: estabelecer relações.
• Resposta: impenetrabilidade.
2) Conteúdo: propriedades gerais da matéria.
• Objetivo: estabelecer relações.
• Resposta: elasticidade.
3) Conteúdo: propriedades gerais da matéria.
• Objetivo: desenvolver capacidade de percepção.
• Resposta:
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“O jogo constitui forma mais
característica das aprendizagens
espontâneas que estão ligadas
à procura de um prazer, à
satisfação de uma necessidade,
e têm uma significação
profunda.” (ASTOFI, Jean Pierre;
DEVELAY, Michel -A Didática
das Ciências, Campinas,
Papirus, 1995)
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4) Conteúdo: densidade.
• Objetivo: desenvolver o raciocínio lógico.
• Resposta: o ferro afunda porque sua densidade é maior que a da água, enquanto
o isopor flutua porque sua densidade é menor.
5) Conteúdo: densidade.
• Objetivo: aplicar e operar o conceito de densidade.
•

Resposta: dóleo= 1,94/2
dóleo = 0,97 g/cm3
dparafina = 2,76/3 g/cm3
dparafina = 0,92 g/cm3

O óleo é mais denso.
6) Conteúdo: mudanças de estados físicos.
• Objetivo: inferir o sentido de uma palavra.
• Resposta: espera-se que os alunos respondam chuva. Em sentido mais amplo,
seria qualquer fenômeno relacionado à queda de água da atmosfera, como
chuva, neve ou granizo.
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7) Conteúdo: ciclo da água.
• Objetivo: desenvolver o raciocínio lógico.
• Resposta: letra a.
8) Conteúdo: ciclo da água.
• Objetivo: Compreender a importância da água para a manutenção da vida.
• Resposta: aumento da população; poluição dos mananciais de água potável;
alterações climáticas ...
9) Resposta:

SUBLIMAÇÃO
FUSÃO

VAPORIZAÇÃO

SOLIDIFICAÇÃO

LIQUEFAÇÃO

SUBLIMAÇÃO

“Ao estimular o aluno a
relembrar conceitos que
ele domina e relacioná-los
com o conceito que será
apresentado, o professor
atua como facilitador da
aprendizagem do aluno.”
(BRASIL, Ministério da
Educação. O Processo
de Aprendizagem dos
Alunos e Professores.
Brasília MEC/SEF, 2006).

Banco de dados:
sublimação - mudança da fase sólida para a gasosa ou da gasosa para a sólida.
fusão - mudança da fase sólida para a líquida;
liquefação - mudança da fase gasosa para a líquida
solidificação - mudança da fase líquida para a sólida
vaporização - mudança da fase líquida para a gasosa.
•
•
•

Comentário: Solicite que os alunos também terminem de preencher o banco de
dados.
Conteúdo: mudanças de estados físicos.
Objetivo: identificar as mudanças de estados físicos.
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Aula 5 - Substâncias
HABILIDADES DE LEITURA E/OU RACIOCÍNIO LÓGICO
• identificar informações;
• desenvolver uma compreensão geral dos textos;
• refletir sobre o conteúdo dos textos.
HABILIDADES ESPECÍFICAS DA DISCIPLINA
• Conhecer os fundamentos básicos da ciência química;
• Analisar, refletir e interpretar informações sobre a ciência química;
• Identificar substâncias de uso cotidiano e seus constituintes.
ORIENTAÇÕES PARA O PROFESSOR
• Sugerir a leitura comentada dos textos.
• Trabalhar a compreensão e interpretação das informações neles contidas.
• Instigar os alunos a identificar as palavras mais importantes dos textos lidos.
• Pedir a dois ou três alunos para explicar, em poucas palavras, o princípio da
alotropia.
• Salientar o estudo das palavras simples e compostas, quando relacionadas
a substâncias químicas, fazendo uma associação com sua aplicação na Língua
Portuguesa.
• Explorar o espaço da sala de aula e pedir para os alunos identificarem o maior
número possível de elementos químicos presentes neste espaço, e que são
responsáveis pela composição de inúmeras substâncias químicas.
• Salientar o estudo da alotropia, através de exemplos e da exploração das questões
relacionadas à atomicidade e à estrutura cristalina. (O – gás oxigênio e gás ozônio
-; C – diamante e grafite -; P – fósforo branco (P4) e fósforo vermelho (Pn); S8 –
enxofre rômbico e enxofre monoclínico.
• Orientar os alunos na resolução individual dos exercícios propostos.
EXPLICAÇÃO DE CADA QUESTÃO
1) Conteúdo – substâncias simples e compostas.
• Objetivo – inferir informações em um texto.
• Resposta: pessoal.
2) Conteúdo – substâncias simples e compostas.
• Objetivo – praticar leitura trabalhada (resumir).
• Resposta: pessoal.
3) Conteúdo – alotropia.
• Objetivo – possibilitar a elaboração pessoal de informações.
• Resposta: propriedade pela qual um mesmo elemento químico pode formar duas
ou mais substância simples diferentes
102

Química

4) Conhecimentos/conteúdos envolvidos – substância simples e compostas.
• Objetivo – verificar se os alunos assimilaram o conceito de substâncias simples e
compostas.
• Respostas
– Horizontal (sulfato de cálcio, cloreto de sódio, água, glicose, ácido clorídrico, água
oxigenada)
– Vertical (Nitrogênio, hidrogênio, fósforo)
N

F

I
S

U

L

F

A

H

T

O

D

E

C

A

L

C

I

R
C

L

O

N

G

L

I

C

O

A

G

S

E

I
D

E

T

O

D

E

S

O

D

I

O

O

E

I

S
F

R

G

C

O

D

O

A

O

R
U

A

O

N

O

C

L

O

R

I

D

R

I

C

O

A

G

U

A

O

X

I

G

E

N

A

D

A

5) Conhecimentos/conteúdos envolvidos – substância simples e compostas.
• Objetivo – verificar se os alunos assimilaram o conceito de substâncias simples e
compostas.
• Respostas – Cloro, ouro, ferro, oxigênio, nitrogênio.
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6) Conhecimentos/conteúdos envolvidos – substância simples e compostas.
• Objetivo – identificar dentre uma lista de misturas as simples e as compostas.
• Respostas – e) as substâncias O2, H2, Pb, O3 e S8 são substâncias simples
Química
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7) Conhecimentos/conteúdos envolvidos – substância compostas e alótropas.
• Objetivo – verificar se os alunos assimilaram o conceito de substâncias compostas
e alótropas;
– Identificar substâncias compostas e alotrópicas.
• Respostas - d) O2 e O3; KMnO4 e Mg (OH)2
8) Objetivo – aprofundar o conceito de alotropia.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos – alotropia.
• Respostas
a) Ambos são constituídos a partir do elemento químico carbono.
b) Alotropia, fenômeno no qual um único elemento químico origina substâncias
diferentes. Estas substâncias podem diferir pela sua atomicidade ou pela sua
estrutura cristalina.
9) Objetivo – aprofundar o conceito de alotropia.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos – alotropia.
• Respostas – Porque os átomos que formam substâncias alotrópicas são
iguais.
10) Objetivo – identificar as formas de ocorrência da alotropia.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos – alotropia.
• Respostas

Elemento
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Variedades alotrópicas

Carbono (C)

Diamante (Cn)

Grafite (Cn)

Oxigênio (O)

Oxigênio (O2)

Ozônio (O3)

Fósforo (P)

Fósforo branco (P4)

Fósforo vermelho (Pn)

Enxofre (S)

Enxofre rômbico (S8)

Enxofre monoclínico (S8)
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AULA 6 - Misturas
HABILIDADES DE LEITURA E/OU RACIOCÍNIO LÓGICO
• identificar informações;
• desenvolver uma compreensão geral do texto;
• refletir sobre o conteúdo do texto.
HABILIDADES ESPECÍFICAS DA DISCIPLINA
• Analisar, refletir e interpretar informações sobre a ciência química;
• Identificar os constituintes de determinados materiais de uso cotidiano;
• Identificar, nos diversos dados experimentais, o(s) fator(es) que os interrelacionam;
• Esquematizar, planejar, executar e interpretar experimentos químicos, comunicando
os resultados.
ORIENTAÇÕES PARA O PROFESSOR
• Sugerir a leitura comentada do texto.
• Trabalhar a compreensão e interpretação das informações nele contidas.
• Instigar os alunos a identificar as palavras mais importantes do texto.
• Salientar o estudo de misturas, através de exemplos e experimentos realizados
em sala de aula, explorando bem os componentes da mistura e as fases que esta
apresenta.
• Apresentar para os alunos, através de desenhos ou experimentos, alguns
métodos de separação de misturas, pedindo que os mesmos sejam identificados e
comentados.
• Se a escola possuir microscópio, realizar experimentos que possibilitem identificar
se o leite é realmente uma substância heterogênea.
• Orientar os alunos na resolução individual dos exercícios propostos.
EXPLICAÇÃO DE CADA QUESTÃO
1) Conteúdo: misturas homogêneas e heterogêneas
• Objetivos: consolidar conceitos e argumentar uma opinião.
• Resposta
a) falsa. Dependendo da quantidade do sal, este pode se dissolver completamente na
água ou não. Portanto nem sempre é uma mistura homogênea.
b) Verdadeira. O álcool se dissolve na água em qualquer proporção.
c) Falso. Para que o ar atmosférico seja homogêneo devemos considerá-lo puro. O ar
poluído, com partículas sólidas dispersas, é heterogêneo.
2) Conteúdo: fases e componentes de misturas.
• Objetivos: identificar as fases e componentes de misturas.
• Resposta: Nas misturas de água + álcool e água + sal, observa-se apenas uma fase,
portanto são homogêneas. Nas misturas água + óleo e água + areia observa-se
duas fases, portanto são heterogêneas.

3) Conteúdo: fases e componentes de uma mistura.
• Objetivo: verificar se os alunos assimilaram o conceito de fases e componentes
de uma mistura.
• Respostas:
nº de fases: quatro
nº de componentes: quatro
O sal se encontra dissolvido na água.
4) Conteúdo: misturas homogêneas e heterogêneas.
• Objetivos: identificar os tipos de mistura; argumentar uma opinião.
Classifique as misturas em homogêneas ou heterogêneas. Justifique sua escolha.
Água do mar: mistura homogênea, os sais estão dissolvidos na água, portanto temse apenas uma fase.
Leite integral: mistura heterogênea, as partículas gordurosas estão dispersas no
leite, têm-se duas fases.
Água barrenta: as partículas não solúveis da terra estão dispersas na água. Têm-se
duas fases ou mais.
5) Conteúdo: misturas homogêneas e heterogêneas.
• Objetivo: exercitar questões de vestibular.
• Resposta: letra c.
6) Conteúdo: misturas homogêneas e heterogêneas.
• Objetivo: exercitar questões de vestibular.
• Resposta: letra b.
7) Conteúdo: misturas homogêneas e heterogêneas.
• Objetivo: exercitar questões de vestibular.
• Resposta: letra a.
8) Conteúdo: misturas homogêneas e heterogêneas.
• Objetivo: exercitar questões de vestibular.
• Resposta: letra c.
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AULA 7 - Métodos de Separação de Misturas
HABILIDADES DE LEITURA E/OU RACIOCÍNIO LÓGICO
• identificar informações;
• desenvolver uma compreensão geral dos textos;
• refletir sobre o conteúdo dos textos;
HABILIDADES ESPECÍFICAS DA DISCIPLINA
• Identificar e caracterizar os constituintes de um sistema inicial e final;
• Identificar os constituintes de determinados materiais de uso cotidiano;
• Utilizar situações-problema planejadas ou do cotidiano, de forma a observar
informações e identificar variáveis relevantes, e ser capaz de elaborar possíveis
estratégias para equacioná-las ou resolvê-las;
• Esquematizar, planejar, executar e interpretar experimentos químicos, comunicando
os resultados.
ORIENTAÇÕES PARA O PROFESSOR
• Sugerir a leitura comentada do texto, abordando seu foco, seu tema e a maneira
como ele é trabalhado.
• Trabalhar a compreensão e interpretação das informações nele contidas.
• Instigar os alunos a identificar as palavras mais importantes do texto lido.
• No texto, o autor brinca com palavras de mesmo significado: solução e solução,
discutir com os alunos o que elas significam em seus contextos.
• Se não for possível elucidar o significado das palavras solução, a partir das
informações contidas no texto, sugerir a pesquisa de seus significados no
dicionário.
• Pedir aos alunos para citarem exemplos de frases em que a palavra solução
tenha significados diferentes.
• Levar o aluno a discutir com seus colegas os tipos de separação, construindo um
conceito a partir da semântica.
• Realizar em sala de aula experimentos relacionados ao uso dos métodos de
separação de misturas e pedir aos alunos identificá-los e conceituá-los.
• Orientar os alunos para se reunirem em grupos de três e resolverem os exercícios
propostos.
EXPLICAÇÃO DE CADA QUESTÃO
1) Conteúdos envolvidos: Métodos de separação de misturas.
• Objetivo: Identificar métodos de separação de misturas usados no nosso
cotidiano.
• Respostas: catação, peneiração, ventilação, e separação magnética.
sedimentação-decantação e filtração.
evaporação ou a destilação.
2) Conteúdo: Métodos de separação de misturas.
• Objetivo: Verificar o aprendizado dos alunos com relação aos tipos de separação
de misturas e a presença destes métodos no cotidiano de uma dona de casa.
• Respostas: Filtração (coar café); catação (separação das impurezas contidas no
feijão); evaporação (roupas secando ao sol)
Química
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3) Conteúdo: Métodos de separação de misturas.
• Objetivo: Identificar métodos de separação de misturas usados no nosso
cotidiano.
• Resposta: Filtração.
4) Conteúdo: Métodos de separação de misturas.
• Objetivo: Aprofundar o conceito de métodos de separação de mistura.
• Respostas: Natural - evaporação da água do mar.
Doméstico - coar café.
5) Conteúdo: Métodos de separação de misturas.
• Objetivo: Identificar os métodos de separação de misturas necessários para
separar os vários componentes de uma mistura.
mistura

método(s) de separação

1

Feijão + pedras

Catação

2

Areia + isopor

Levigação

3

Areia + ferro

Imantação

4

pó de giz + sal

dissolução do sal → decantação do giz →
evaporação da água

5

Água + óleo

Decantação

6

Grãos de tamanhos diferentes

Peneiração
(tamisação)

7

Grão de café + cascas

Ventilação

8

Areia + ouro

Levigação

9

Água + sal

Destilação , evaporação

10 Pó de enxofre + limalha de ferro

Imantação

6) Conteúdo – Métodos de separação de misturas.
• Objetivo – Identificar os métodos de separação de misturas necessários para
separar os vários componentes de uma mistura.
• Resposta – Sistema de destilação simples. A água salgada é aquecida no balão
de destilação até sua ebulição e vaporização, Os vapores entram no condensador
e ao resfriarem, condensam voltando ao estado líquido.
7) Conteúdo – Métodos de separação de misturas.
• Objetivo – Identificar os métodos de separação de mistura necessários para
separar os vários componentes de uma mistura.
• Resposta – letra a.
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AULA 8 - Lei da Conservação da Massa

OBJETIVOS
• Reconhecer e utilizar a Lei de Lavoisier;
• Dominar equações de 1º grau.
HABILIDADES DE LEITURA E/OU RACIOCÍNIO LÓGICO
• Identificar e recuperar informações;
• Desenvolver uma compreensão geral dos textos;
• Construir argumentações para defender um ponto de vista;
• Dada uma situação-problema, apresentada em uma linguagem de determinada
área de conhecimento, relacioná-la com sua formulação em outras linguagens
ou vice-versa.
HABILIDADES ESPECÍFICAS DA DISCIPLINA
• Conhecer os fundamentos básicos da ciência química, sua nomenclatura e
notação;
• Analisar, refletir e interpretar sobre a ciência química e suas tecnologias;
• Equacionar e resolver problemas, sendo capaz de interpretar resultados
numéricos;
• Elaborar hipóteses explicativas a partir de fenômenos observados;
PROCEDIMENTOS PARA A CONDUÇÃO DA AULA
• Na página primeira do caderno do aluno, consta uma situação-problema. Esperase que os alunos constatem que a soma das massas dos reagentes é igual à
soma das massas dos produtos.;
• Sugerimos a leitura comentada dos textos; solicite, após a resolução das
questões, que alguns alunos exponham o que entenderam sobre a leitura. Isto
ajudará a mantê-los atentos, pois poderão ser solicitados a se manifestar;
EXPLICAÇÃO DE CADA QUESTÃO
1) Conteúdo: Lei de Lavoisier.
• Objetivo: converter uma linguagem em outra.
• Resposta:
mA + mB = mC + mD
2) Conteúdo: Lei de Lavoisier.
• Objetivo: aplicar e operar a Lei de Lavoisier.
• Resposta:
Fe + S
FeS
7 g + 4 g = 11 g
3) Conteúdos: História da Química/Lei de Lavoisier.
• Objetivo: inferir uma informação implícita em um texto.
• Resposta: balança.
Química
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4) Conteúdo: Lei de Lavoisier.
• Objetivo: estabelecer relações.
• Resposta: letra c..
5) Conteúdo: Lei de Lavoisier.
• Objetivo: aplicar e operar a Lei de Lavoisier.
• Resposta:
hidrogênio
+ oxigênio
20 g
+
X
=
X
=
X
=

água
180 g
180 – 20
160 g

6) Conteúdo: Lei de Lavoisier.
• Objetivo: estabelecer relações.
• Resposta: letra b.
7) Conteúdo: Lei de Lavoisier.
• Objetivo: estabelecer relações.
• Resposta: letra b.
Justificativa: durante a reação, há a formação de um gás que é liberado para a
atmosfera, diminuindo a massa total do sistema.
8) Conteúdo: Lei de Lavoisier/Lei Seca.
• Objetivo: estabelecer relações.
• Resposta: letra e.
Comentário: se achar oportuno, discuta a importância da Lei Seca (denominação
popular da Lei 11.705, de 19.06.08) para o respeito com a vida humana.
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AULA 09 - Lei de Proust X Receita de Bolo
OBJETIVOS DO PROGRAMA
• Compreender e associar a Lei de Proust com o cotidiano e com as produções
industriais;
• Consolidar as leis químicas, que nasceram da experimentação laboratorial, como
participantes de situações do cotidiano.
HABILIDADES DE LEITURA E/OU RACIOCÍNIO LÓGICO
• Identificar e recuperar informações;
• Desenvolver uma compreensão geral dos textos;
• Construir argumentações para defender um ponto de vista.
HABILIDADES ESPECÍFICAS DA DISCIPLINA
• Equacionar e resolver problemas sendo capaz de interpretar resultados numéricos
e experimentais;
• Identificar, nos diversos dados experimentais, os fatores que os inter-relacionam;
• Integrar os conhecimentos químicos e processos produtivos à responsabilidade
de preservação ambiental.
PROCEDIMENTOS PARA A CONDUÇÃO DA AULA
Como esse assunto é de complexidade mais elevada, começamos a explicação
por situações mais próximas do cotidiano do aluno, como a fabricação de um
bolo caseiro. Seria interessante apresentar outros exemplos (diluição de um suco,
preparo de sanduíches, dosagem de medicamento por massa corporal etc).
Após essa discussão, é que se deve começar a trabalhar a Lei de Proust com
reagentes químicos. Com certeza, partindo da visão macroscópica para a
microscópica, o aluno compreenderá com mais facilidade as proporções das
quantidades entre reagentes e produtos, como também a sua importância nos gastos
excessivos de reagentes e rendimento nas reações químicas a nível industrial.
Propomos que a cada exercício, o professor convide um aluno para resolvê-lo no
quadro, com ajuda de toda a turma.
EXPLICAÇÃO DE CADA QUESTÃO
1) Conteúdo: proporção entre participantes de uma mistura.
Objetivos: extrair e relacionar situações cotidianas com a química.
Respostas:
Nº bolos
1 bolo
3 bolos
10 bolos

Farinha
4 xícaras
12 xícaras
40 xícaras

Manteiga
100g
300g
1000g

Leite
1L
3L
10L

Ovos
3 unid.
9 unid.
30 unid.

2) Conteúdo: proporção entre participantes de uma mistura
• Objetivo: relacionar e equacionar informações.
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• Respostas: .
Nº bolos
1
4

farinha
4 xíc.
16 xíc.

manteiga
100g
400g

leite
1L
4

ovos
3 unid.
12 unid

Comentário: a proporção entre as quantidades de manteiga é de 400 ÷ 100 = 4.
Todos os outros ingredientes devem ser multiplicados por 4.
3) Conteúdo: Lei de Proust.
• Objetivo: aplicar a lei de Proust em situações-problema.
• Respostas:
H2O(L)
H2(g)
O2(g)
18g
a = 2g
b = 166g
36g
c = 4g
d = 32g
90g
e = 10g
f = 80g
Comentário:
Proporções entre quantidades:
1ª e 2ª reações: H2O - 36g ÷ 18g = 2
H2 - c = 2g x 2 = 4g
O2 - d = 16g x 2 = 32g
1ª e 3ª reações: H2O - 90g ÷ 18g = 5
H2 - e = 2g x 5 = 10g
O2 - f =16g x 5 = 80g
4) Conteúdo: Lei de Proust.
• Objetivo: utilizar a Lei de Proust em cálculos relativos à produção industrial.
• Respostas:
enxofre(S)
32g
160g

gás oxigênio(O2)
48g
240g

água(H2O)
18g
90g

ácido sulfúrico(H2SO4)
98g
490g

Comentário: H2SO4 - 490g ÷ 98g = 5 (fator de proporção).
Enxofre S - 32 x 5 = 160g
Gás oxigênio O2 - 48 x 5 = 240g
Água H2O - 18 x 5 = 90g
5) Conteúdo: Lei de Proust.
• Objetivo: Compreender e relacionar a Lei de Proust com situações cotidianas.
• Respostas:
CaO
H2SO4
56g
98g
112 kg
196 kg
Comentário:
H2SO4 - 196kg = 196.000g, portanto 196.000 ÷ 98 = 2.000 (fator)
CaO - 56g x 2.000 = 112.000g = 112 kg
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Questões: 6, 7, 8, 9 e 10.
Conteúdo: Lei de Proust
• Objetivos: Exercitar questões de vestibulares.
• Respostas: 6)e; 7)e; 8)c; 9)b; 10)a

Química
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AULA 10 – Evolução dos Modelos Atômicos
OBJETIVOS:
• Estudar a evolução dos modelos atômicos.
ORIENTAÇÕES DIDÁTICO- PEDAGÓGICAS
1 - OBJETIVOS DO PROGRAMA NA QUÍMICA.
Através da leitura interativa com figuras, contribuir para que o aluno possa
compreender os modelos atômicos como uma construção científica ilustrativa de
teorias.
2 - HABILIDADES DE LEITURA
Gerais• Identificar e recuperar informações.
• Desenvolver uma compreensão geral do texto.
• Construir argumentações para defender um ponto de vista.
Por campo de estudo
• Reconhecer questões científicas.
• Identificar evidências.
• Desenvolver a capacidade de extrair conclusões com bases científicas e comunicar
essas conclusões.
3 - HABILIDADES ESPECÍFICAS NA QUÍMICA
• Conhecer os fundamentos básicos da ciência química e notação.
• Analisar, refletir e interpretar informações da ciência química e suas tecnologias.
• Compreender o conhecimento científico e tecnológico como resultado da
construção humana.
4) PROCEDIMENTO PARA A CONDUÇÃO DA AULA.
Passos básicos:
1º Leitura do texto;
2º Discussão sobre o tema;
3º Resolução dos exercícios;
4º Escolher 4 alunos para apresentar a solução do 4º exercício no quadro, onde cada
um vai desenhar e explicar um tipo de modelo, seguindo a ordem cronológica.
5) EXPLICAÇÃO DE CADA QUESTÃO
Questões 1, 2, 3 e 4: conteúdo: modelos atômicos
Questão1:
• Objetivos: interpretar informações e construir argumentações.
1) Leia o texto e reflita se as afirmativas são verdadeiras ou falsas. Justifique as
falsas.
a) (F)
Segundo a visão filosófica, se a matéria fosse dividida seguidamente, em um dado
momento se chegaria a uma porção mínima indivisível.
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b) (v)
c) (v)
d) (F)
Para Dalton o átomo continua sendo indivisível, porém ele teria propriedades
características.
e) (v)
2)
• Objetivo: extrair informações e comunicar conclusões.
• Resposta: Nos dois modelos o átomo é considerado indivisível, porém, os filósofos
consideravam que todo tipo de matéria seria formada pelo mesmo tipo de átomo.
Para Dalton a matéria seria formada por átomos com diferentes propriedades.
3)
• Objetivos: extrair e consolidar informações.
• Resposta:
a) Para Thomson, o átomo seria uma massa positiva recheada de cargas elétricas
negativas.
b) A descoberta das cargas elétricas muito contribuiu para Thonson elaborar o
modelo do “pudim de passas”.
c) Para Rutherford, o átomo possui um núcleo onde estão as cargas positivas
(prótons) e as negativas (elétrons) giram na eletrosfera.
d) O modelo de Rutherford é chamado de modelo planetário devido a sua semelhança
com o sistema solar.
Questões 4, 5, 6, 7, e 8 conteúdo: modelos atômicos
• Objetivos: Exercitar questões de vestibulares sobre modelos atômicos.
4) a) Thomson b) Dalton c) Rutherford
5) letra b
6) letra c
7) letra b
8) letra d
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Aula 11 - Modelo Atômico de Bohr
Objetivos: Estudo da evolução dos modelos atômicos e do modelo atômico de
Bohr
ORIENTAÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS
1-OBJETIVOS DO PROGRAMA NA QUÍMICA.
Compreender a evolução dos conceitos científicos como resultado da pesquisa e
construção humana.
2-HABILIDADES DE LEITURA
Gerais-Identificar e recuperar informações.
-Desenvolver uma compreensão geral do texto.
-Construir argumentações para defender um ponto de vista.
Por campo de estudo
-Aplicar conceitos científicos na vida real.
-Desenvolver a capacidade de adquirir, interpretar e agir com base em evidências.
3) HABILIDADES ESPECÍFICAS NA QUÍMICA
1.
Conceituar a Química como uma ciência experimental.
2.
Compreender a influência da Química no nosso cotidiano.
3.
Analisar, refletir e interpretar informações da ciência química e suas
tecnologias.
PROCEDIMENTO PARA A CONDUÇÃO DA AULA:
O texto foi dividido em duas partes com questões intercaladas de maneira que
após a leitura de cada parte, o aluno tenha uma pausa para reflexão e consolidação
do que leu. Propomos que a turma seja dividida em equipes para discussão das
questões propostas.
PASSOS PARA A AULA:
Leitura em voz alta (aluno); comentário do professor e após, discussão e
resolução dos exercícios.
EXPLICAÇÃO DE CADA QUESTÃO
1) Conteúdo: modelo atômico de Bohr
• Objetivos: extrair e analisar informações.
• Resposta: O modelo de Rutherford afirma que os elétrons de carga negativa giram
em órbitas circulares ao redor de um núcleo positivo, porém não explica por que
essas cargas opostas não se chocam uma vez que o movimento gera uma perda
de energia constante e a tendência seria os elétrons se aproximarem cada vez
mais do núcleo.
2) Conteúdo: modelo atômico de Bohr.
• Objetivos: interpretar conceitos científicos.
• Resposta: Bohr propôs que essas órbitas teriam valores fixos de energia e que
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o elétron em movimento num dado nível estaria estável, porém deveria haver
perdas ou ganhos energéticos para que esse mesmo elétron mudasse de nível
eletrônico.
3) Conteúdo: modelo de Bohr
• Objetivos: argumentação de um ponto de vista.
• Resposta: Porque o modelo de Bohr é na realidade uma complementação do
modelo de Rutherford, ou seja, o átomo continua sendo composto de um núcleo
positivo com os elétrons girando ao seu redor. Porém Bohr complementou este
com a quantização dos níveis eletrônicos
4) Conteúdo: modelo atômico de Bohr.
• Objetivos: Criticar informações a partir de conceitos.
• Respostas: a)( F ) b. (V ) c. (F ) d. (V )
Item a: Quando o elétron recebe energia salta para um nível mais externo.
Item c: quando um elétron passa de um nível mais energético para outro menos
energético, devolve energia na forma de ondas eletromagnéticas.
5) Conteúdo: modelo de Bohr
• Objetivos: aplicar informações em situação problema.
• Respostas: Maior liberação energética: de Q para K, pois estes níveis estão mais
distanciados um do outro, requerendo uma maior quantidade de energia para
ocorrer o salto quântico.
Menor liberação energética de L para M, pois neste caso os níveis estão bem
próximos e mais próximos do núcleo.
6) Conteúdo: aplicações do modelo de Bohr.
• Objetivos: relacionar conceitos científicos com cotidiano.
• Resposta: Cada lâmpada possui um tipo de gás diferente e os elétrons desses
gases ao receberem energia elétrica, sofrem excitação eletrônica, emitindo ondas
eletromagnéticas específicas. São as freqüências dessas ondas que caracterizam
as variadas cores.
Questões 7 e 8.
Conteúdo: aplicações do modelo de Bohr.
• Objetivos: exercitar questões de vestibulares.
7) Letra b
8) Letra d
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AULA 12 - Elementos Químicos no Planeta Terra
•

Objetivos: Identificar os principais elementos químicos da Terra.
Conceituar elemento químico e átomo.

ORIENTAÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS
1 - OBJETIVOS DO PROGRAMA NA QUÍMICA: Reconhecer, através da leitura de
texto, os elementos constituintes do planeta. Conceituar e diferenciar elemento
químico de átomo.
2 - HABILIDADES DE LEITURA
• Gerais: Identificar e recuperar informações.
• Desenvolver uma compreensão geral do texto.
• Construir argumentações para defender um ponto de vista.
Por campo de estudo• Identificar evidências.
• Desenvolver a capacidade de adquirir, interpretar e agir com base em evidências
• Desenvolver a capacidade de extrair conclusões com bases científicas e comunicar
essas conclusões.
3 - HABILIDADES ESPECÍFICAS NA QUÍMICA
• Conhecer os fundamentos básicos da ciência química e notação.
• Analisar, refletir e interpretar informações da ciência química e suas tecnologias.
• Compreender o conhecimento científico e tecnológico como resultado da
construção humana
• Identificar os constituintes de materiais de uso cotidiano.
4 - PROCEDIMENTO PARA A CONDUÇÃO DA AULA.
Passos:
1º - leitura e discussão do texto;
2º - Resolução dos exercícios;
Sugestão: resolução de cada exercício intercalada com a discussão das respostas
ditadas pelos alunos e comentadas pelo professor.
Leia, reflita e responda:
Questões 1, 2 e 3 Conteúdo: elementos químicos
1)
• Objetivos: identificar evidências no texto.
• Respostas possíveis: Gás oxigênio, gás nitrogênio, gás hidrogênio, gás carbônico.
Gases nobres: hélio, neônio e argônio. Também a água.
- Elementos sublinhados: hidrogênio - H, oxigênio-O, cloro-Cl, iodo – I, sódio - Na,
enxofre – S, magnésio – Mg, cálcio – Ca, potássio -K, carbono – C,
bromo – Br, silício-Si, alumínio - Al, ferro - Fe, sódio – Na e titânio – Ti.
- O oxigênio é o elemento comum nas três camadas.
2)
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• Objetivos: Reconhecer e relacionar informações.
• Respostas:
a) Os elementos químicos: oxigênio, alumínio, ferro e silício, aparecem principalmente
na crosta terrestre.
b) A hidrosfera é constituída de hidrogênio, oxigênio .
c) Os elementos como o iodo, sódio, potássio, cloro e enxofre formam sais minerais
solúveis na água.
3)
• Objetivos: extrair e generalizar informações.
• Resposta: água e gás oxigênio. Elementos: oxigênio – O e hidrogênio – H.
4) Conteúdo: átomo e elemento químico
• Objetivos: relacionar informações e conceitos
• Respostas:
a) No universo existem infinitos átomos, porém são conhecidos apenas
120 elementos químicos.
b) As principais propriedades que caracterizam um elemento químico são números
de prótons e número de nêutrons, que estão no núcleo do átomo; e o número de
elétrons que giram na eletrosfera.
5) Conteúdo: propriedades do átomo.
• Objetivos: fixar conceitos
c) A massa do elétron é desprezível, portanto a massa do átomo é a soma das
massas de prótons e nêutrons concentrados no núcleo.
6) conteúdo: propriedades do átomo.
• Objetivos: treinar a distribuição das partículas no átomo
a) Berílio (4 prótons, 5 nêutrons e 4 elétrons)
b) Sódio (11 prótons, 12 nêutrons e 11 elétrons).

7) Conteúdo: átomo e elemento químico
• Objetivos: Consolidar conceitos científicos.
• Resposta:
- Átomo: menor partícula constituinte da matéria que guarda propriedades
específicas.
- Elemento químico: conjunto de átomos com mesmas propriedades.
8) Conteúdo: substância, elemento químico e átomo.
Química
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• Objetivos: consolidar conceitos químicos.
• Resposta:
a) H2SO4 - possui 7 átomos e 3 elementos químicos: H, S e O.
b) KBrO3 – possui 5 átomos e 3 elementos químicos: K, Br e O.
c) CH3COONa – possui 8 átomos e 4 tipos de elementos químicos: C, Na, O e H.
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Cara professora, caro professor,
Inicialmente, gostaríamos de enfatizar o papel fundamental que vocês desempenharão
no projeto “Primeiro, aprender!”, o qual tem como premissa o lema “Ler bem para
aprender pra valer”. O engajamento, a participação e a dedicação de cada um de vocês
às alunas e aos alunos serão a base para o sucesso desta importante empreitada: coube
à Secretaria de Educação do Ceará a decisão de realizar uma intervenção necessária
e incomum, visando tirar uma considerável parcela de suas alunas e de seus alunos do
analfabetismo funcional, e cabe a cada um de vocês o empenho nessa empreitada.
É importante esclarecer que esse projeto possui objetivos e conteúdos específicos,
sendo a sua principal missão contribuir para que as alunas e os alunos tornem-se leitores
aptos de textos de ciências e humanidades, isto é, leitores que compreendam textos de
divulgação científica (alunas e alunos cientificamente alfabetizados).
As críticas e sugestões advindas do trabalho de vocês em sala de aula e em encontros
regionais foram de importância capital na re-elaboração dos textos desta segunda versão
do projeto.
Os textos das alunas e dos alunos para cada aula têm uma limitação natural – cada um
desses textos deve ser discutido e os correspondentes exercícios resolvidos no tempo
da aula. Assim, os textos não serão longos.
Um outro aspecto que merece nossa atenção é que os textos não devem conter
aprofundamento conceitual da Física – os textos não devem ter caráter conteudista. A
idéia é que, pela leitura dos textos, as alunas e os alunos se familiarizem com fenômenos
físicos que se apresentam no seu dia-a-dia. Portanto, os cadernos do Primeiro Aprender
não devem ser pensados como um livro texto de Física.
Juntamente com os textos de aulas das alunas e alunos foram escritos correspondentes
textos para as professoras e os professores. Esses textos possuem material que, a
critério do colega, pode ser utilizado para complementar cada aula.
Os textos, dos alunos e dos professores, vislumbram a perspectiva de colocar nas mãos
dos atores da educação um conjunto de atividades para o trabalho inicial nos 1º e 2º
anos do Ensino Médio das Escolas Públicas do Ceará.
Os temas para as aulas têm a pretensão de preparar as alunas e os alunos para o
exercício do raciocinar – desejamos com esses temas potencializar o papel da linguagem
Matemática na compreensão da Física, ao mesmo tempo, colocar para as alunas e os
alunos um conjunto de conceitos básicos da Física.
Os temas escolhidos, específicos ou não, foram estudados com pouca profundidade
no Ensino Fundamental, agora, no Ensino Médio, eles serão vistos com maior
profundidade.
Na apresentação dos textos das alunas e dos alunos procuramos tratar de questões do
cotidiano, ao mesmo tempo em que as situações apresentadas procuram contextualizar a
Física de tal forma que as alunas e os alunos sintam-se familiarizados no desenvolvimento
das atividades.
Para desenvolver essas atividades, são exigidos de cada aluna e aluno, além da constante
participação na leitura e discussão oral, outros atos como estimar e determinar valores,
confeccionar gráficos, realizar cálculos matemáticos, avaliar os resultados obtidos e
redigir textos.
Física
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A cada um de vocês, colegas professora e professor, caberá a difícil tarefa de ensinar
às alunas e aos alunos outros elementos fundamentais ao aprender: o engajamento na
execução de tarefas; o respeito aos colegas; a determinação, disciplina e seriedade no
desenvolvimento das atividades propostas. Também cabe a cada um de vocês orientar,
mediar e conduzir as discussões realizadas em sala de aula, as quais são fundamentais ao
desenvolvimento da oralidade e capacidade de leitura e ao aprendizado do raciocinar.
É oportuno enfatizar a importância que tem a oralidade no desenvolvimento da capacidade
de raciocinar. Assim, tente por todos os meios didáticos possíveis fazer as alunas e
os alunos acreditarem quão importante é a oralidade em seus desenvolvimentos como
pessoas e cidadãos.
Antes de iniciarmos o trabalho com o primeiro texto da professora e do professor
gostaríamos de apresentar as seguintes observações:
1. Nós não conhecemos o nível de leitura e compreensão de textos dos alunos que
cursam o 1º e o 2º anos do Ensino Médio. Em virtude disso, nós procuramos escrever
os TEXTOS DAS ALUNAS E DOS ALUNOS de tal maneira que eles possam ser
entendidos, mesmo por aqueles que possuem baixo nível de leitura e compreensão.
Caso esses textos, ou parte deles, não sejam completamente entendidos pelas
alunas e pelos alunos solicitamos aos colegas professoras e professores o especial
empenho e solicitude em esclarecer termos e idéias reclamadas por eles;
2. Nós solicitamos à colega professora e ao colega professor atenção especial no uso
da oralidade pela alunas e alunos quando estiverem comentando e interpretando os
textos em sala de aula;
3. Nós consideramos muito importante que a colega professora e o colega professor
procurem incentivar a discussão oral em sala de aula. Nos TEXTOS DAS ALUNAS
E DOS ALUNOS há espaço para o registro das respostas aos exercícios. Os
exercícios não discutidos ou resolvidos em sala de aula devem ser deixados como
trabalho para casa.
Para finalizar citamos, como referência, na elaboração de algumas aulas os livros Curso
de Física Básica, 1 - Mecânica, de H.M. Nussenveig, Editora Edgard Blücher Ltda,
1996, Física, Parte III, orghanizado pelo PSSC (Physical Science Stdy Committee),
com tradução sob a responsabilidade da EDART - Livraria e Editora Ltda, e Teaching
Introductory Physics, de Amold B.ARONS, J Willey and Sons, 1997.
Os autores
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Aula 1 - O QUE É A FÍSICA?

F

ísica é a ciência que estuda a natureza em seus aspectos mais gerais. O termo
vem do grego e significa natureza. Atualmente, é difícil definir as áreas de atuação
da Física, pois ela está presente nas mais diferentes áreas do conhecimento. A Física,
como ciência, faz uso do método científico e tem na Matemática sua ferramenta de
comunicação.
O que faz a Física?
Simplesmente dizer que a Física estuda a natureza é uma generalização desnecessária,
pois outras ciências também o fazem: a Química, a Biologia, a Geologia, entre outras.
Sendo conveniente, então, perguntar – como definir as áreas de atuação de cada uma
dessas ciências? A resposta a essa pergunta é difícil de ser dada, além de não ser
consensual. Ainda mais quando existem várias áreas interdisciplinares, como FísicoQuímica, Biofísica, Geofísica, entre outras.
Entre os físicos existem diferentes maneiras de entender o papel da Física. Para
uns a Física tem por objetivo a determinação da natureza do espaço, do tempo, da
matéria, da energia e de suas interações. Essa definição não contempla os novos ramos
interdisciplinares que abrangem, por exemplo, as ciências biomédicas.
Para outros, a Física é simplesmente a única ciência fundamental e que todas as outras
ciências derivam dela. O argumento que esses físicos utilizam é simples: a Física
descreve a dinâmica e a configuração das partículas fundamentais do universo. O
universo, composto de partículas, é tudo o que existe.
Assim, todos os fenômenos, poderiam ser explicados em termos da Física dessas
partículas, sendo desnecessária a sua abordagem por outras ciências, ou seja, todos
os resultados obtidos pelas outras ciências poderiam ser obtidos em bases físicas. A
Química Quântica é um exemplo muito utilizado pelos físicos que pensam dessa maneira.
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Entretanto, a explicação de fenômenos por outras ciências, inclusive outras áreas da
Química, ou não é conhecida ou é de difícil entendimento. A razão para isso é que,
além de não possuir uma teoria física formal, requer um conhecimento matemático muito
elaborado.
Divisões da Física
A Física é dividida segundo critérios estabelecidos ao longo do tempo, semelhantemente
às outras ciências. A Física se divide em dois grandes grupos: Física Básica, incluindo a
Física Teórica e a Experimental, e a Física Aplicada.
Normalmente, a Física Teórica busca encontrar novas teorias que condensem o
conhecimento advindo das experiências e observações de fenômenos físicos. Ela
também procura formular questionamentos sobre fenômenos físicos ainda não explicados
e propõe experimentos visando o esclarecimento desses fenômenos.
Na Física Experimental são realizados experimentos com o fim de validar ou não teorias
científicas, ou mesmo corrigir aspectos falhos dessas teorias.
É comum confundir a Física Aplicada com Tecnologia. Essa é a Física que está presente
no cotidiano das pessoas, ou seja, ela é a utilização do conhecimento advindo da Física
na solução de problemas presentes no dia-a-dia.
Também é possível uma divisão da Física considerando a época em que os fenômenos
são explicados, assim a Física Clássica é aquela que se desenvolveu até o final do século
XIX, enquanto a Física Moderna teve o seu desenvolvimento, principalmente, na primeira
metade do século XX. A Física iniciada nos anos cinqüenta do século passado recebe
a denominação de Física Contemporânea. De particular interesse, devido ao enorme
sucesso na explicação de fenômenos, temos a Física Relativística e a Física Quântica,
as quais se iniciaram no período da Física Moderna e continuam em desenvolvimento.
A divisão mais conhecida da Física é aquela que é feita segundo as características do
fenômeno estudado. À guisa de exemplo, citaremos as partes da Física mais conhecidas.
Assim, temos a Mecânica, quando se estuda o movimento de objetos ou a ausência de
movimento e as causas que produzem essas condições. A Termodinâmica, quando se
estuda as leis que controlam as relações entre calor, trabalho e outras formas de energia,
a transformação de um tipo de energia em outra, a energia disponível para o trabalho
e a direção das trocas de calor. O Eletromagnetismo estuda o conjunto de fenômenos
resultantes da interação entre campos elétricos e magnéticos e sua inter-relação. A
Óptica é a parte da Física que estuda as leis relacionadas com as interações da radiação
luminosa, e também os fenômenos envolvendo a visão.
Outros Exemplos de Áreas da Física
Acústica
Astrofísica
Ciência Planetária
Cosmologia
Eletrônica
Física Atmosférica
Física de Plasmas
Física de Partículas
Física Molecular
Mecânica Clássica
Mecânica Quântica
Relatividade Geral
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Biofísica
Dinâmica dos Fluidos
Física Atômica
Física Nuclear
Mecânica Estatística
Teoria de Campos

Soluções dos exercícios do caderno da aluna e do aluno.
1. Defina, de acordo com o texto, o que é Física.
Resposta. A Física é a ciência que fornece as descrições das propriedades e
características do mundo natural, obtidas por meio da observação, identificação,
pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos que ocorrem na
natureza.
2. Ainda de acordo com o texto, o quê as fórmulas matemáticas explicam na Física?
Resposta. As fórmulas matemáticas descrevem leis da natureza. São elas que
explicam porque uma pedra jogada para cima cai, porque a Lua se mantém ao redor
da Terra, porque o aço é mais resistente que o vidro, porque o aço é mais pesado
que o alumínio, etc.
3. Caça palavras. Encontre os nomes de 8 áreas da Física, dentre as listadas no texto.
Os nomes podem estar na horizontal, vertical ou inclinado.
Z
Q
N
V
C
X
Z
Q
W
S
F
N
T
H
R

X
D
T
G
B
N
M
K
L
D
I
A
C
Z
X

O
I
S
Q
S
K
C
I
U
T
S
H
F
N
V

R
N
C
O
L
M
O
L
O
G
I
A
S
R
A

O
A
M
H
J
E
O
S
Q
E
C
S
B
E
N

L
M
W
R
A
C
L
Q
G
Q
A
A
U
L
A

C
I
E
B
S
A
E
E
A
C
N
R
A
A
G

Q
C
F
N
B
N
T
F
A
N
U
B
S
T
U

R
A
G
O
U
I
O
D
O
R
C
O
C
I
A

T
D
B
M
Q
C
O
C
X
J
L
N
V
V
O

T
O
E
P
J
A
E
F
I
S
E
N
B
I
X

Y
S
M
L
L
E
S
M
I
S
A
T
R
D
I

K
F
A
A
E
S
O
Z
E
S
R
O
C
A
G

L
L
S
U
D
T
D
D
N
Y
I
D
W
D
A

P
U
S
I
F
A
R
G
I
H
T
C
Q
E
N

A
I
D
O
G
T
O
O
O
B
N
C
A
G
A

V
D
Q
F
A
I
B
M
N
E
V
A
H
E
D

G
O
P
G
N
S
M
L
D
I
B
L
L
R
A

B
S
T
I
M
T
D
R
F
Q
C
C
M
A
C

N
D
U
T
R
I
F
T
G
E
S
A
E
L
F

K
R
S
S
T
C
R
F
E
R
R
O
U
E
G

L
A
M
U
S
A
C
U
S
T
I
C
A
A
H

S
C
D
Z
O
D
Q
I
T
L
S
G
V
U
Y

E
T
E
O
R
I
A
D
E
C
A
M
P
O
S

O
P
K
J
M
D
A
S
E
Q
M
B
Z
L
X

4. Quais são os dois métodos de produzir fogo que os homens primitivos conseguiram
utilizando a tentativa e erro?
Resposta. Os métodos de produção de fogo são: 1. bater pedras, uma na outra, para
produzir faísca que queima palha seca; 2. friccionar graveto seco em madeira até
produzir uma faísca que queima a palha.
5. Dê exemplos de fórmulas matemáticas que descrevem fenômenos físicos que você
conhece.
Resposta. 1. Queda livre: y = 5t2; 2. Força elástica: F = -kx; 3.Peso de um corpo: P =
Mm
mg; 4. Força gravitacional: F = G ____
R2
6. Explique com suas palavras o que é método da tentativa e erro, conforme se apresenta
no início do terceiro parágrafo.
Resposta. O método da tentativa e erro consiste na procura da solução de um
problema buscando resolvê-lo por tentativas. No processo de tentativa de solução
pode aparecer erro, que é “corrigido” e tenta-se solucionar novamente o problema.
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Aula 2 - Sistemas de Unidades

A

Física é uma ciência essencialmente experimental. Do ponto de vista prático a Física
cria, como resultado dos experimentos, uma gama de técnicas que são utilizadas
tanto na própria Física como em outras áreas. O exemplo atual mais marcante que utiliza
as técnicas físicas é a Medicina. Um hospital de nossos dias possui um grande número
de laboratórios equipados com equipamentos que utilizam as técnicas mais refinadas
(LASER, Ressonância Nuclear Magnética, Tomografia, etc).
Um importante requisito ao trabalho experimental é o extremo cuidado com que as
variáveis dos fenômenos observados são medidas. Nas relações do dia-a-dia não é
diferente. Assim, a grande, se não a totalidade, da população está sempre medindo
algo, comprimento, temperatura, pressão etc. Perguntamos, então, o que é medir? Uma
resposta direta é: medir é simplesmente fazer uma comparação.
Quando medimos o comprimento de um fio e dizemos que ele tem 5 metros, na verdade
estamos comparando o comprimento desse fio com o comprimento de um padrão de
comprimento chamado metro, então o comprimento do fio é igual a 5 vezes o comprimento
do padrão chamado metro.
Desde que medir é comparar, quando quisermos medir alguma “coisa” podemos
compará-la com qualquer outra. Portanto, podemos dizer que a altura de uma coluna é
igual ao comprimento de 9 pés, mais 3 comprimentos da mão e 2 larguras do polegar
direito, daquele que estiver realizando a medida. No passado remoto e até depois da
Idade Média, era comum os reis utilizarem as dimensões de partes de seus corpos como
medidas padrões. Por exemplo, o comprimento da mão direita de um rei ou do seu pé
eram padrões de comprimentos, e surgiram também a braça, o palmo e a polegada, por
exemplo. Evidentemente, essa prática era uma “loucura”, pois cada rei escolhia padrões
baseados em suas dimensões o que dificultava as comparações, pois os reis, em geral,
tinham tamanhos diferentes.
Com o passar dos anos foi crescendo a necessidade de existir, em todos os lugares, os
mesmos padrões para comparação.
Comprimento
Em 1790, durante a Revolução Francesa, a Academia de Ciências de Paris, composta
pelos maiores cientistas da época, foi incumbida de estabelecer um sistema de medidas
unificado. Nasceu assim o sistema que deveria ser adotado por todos.
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Os cientistas da Academia de Ciências de Paris, ao escolher a unidade de medida de
comprimento, disseram que não era preciso ter como referência medidas humanas como
as unidades precedentes (palmo, braço, pé, passo etc.). Ao contrário, o comprimento
escolhido deveria ser fixo e invariável, como por exemplo, uma fração característica da
distância entre o Pólo Norte e o Equador da Terra e dividi-lo por um número suficientemente
grande. Dessa forma, chegou-se ao metro, que é definido como a décima milionésima
parte da distância do Pólo Norte ao Equador, no meridiano que passa por Paris. Por volta
de 1870, o metro passou a ser definido como o comprimento entre dois traços gravados
nas extremidades de uma barra de platina e irídio depositada no Instituto Internacional
de Pesos e Medidas em Paris, França, em substituição a uma barra semelhante feita só
de platina, definida como metro por volta de 1800. A partir de 1960, a definição do metro
é baseada no comprimento de onda luminosa emitida por uma fonte de Criptônio 86.
O sistema métrico apresenta uma relação de múltiplos e submúltiplos – uma escala
decimal de grandezas, pois raciocinar de 10 em 10 é muito natural para o ser humano,
que utiliza os dedos da mão na tarefa de raciocinar. Os submúltiplos mais comuns do
metro (m) são o milímetro (mm) = 0,001m, o centímetro (cm) = 0,01m e o decímetro
(dm) = 0,1m. Os múltiplos são o decâmetro (dam) = 10m, o hectômetro (hm) = 100m
e o quilômetro (km) = 1000m. Devemos observar que o Sistema Métrico Decimal é
mais racional que o Sistema Inglês de medidas. Nesse último sistema a unidade de
comprimento, a polegada, 2,54cm deve ser igual ao comprimento de três grãos de
cevada alinhados, enquanto outra unidade, a jarda, 0,914m, representava a distância
entre a ponta do nariz e o polegar, com o braço estendido, do rei inglês Henrique I.
Massa
Uma propriedade básica dos corpos é sua massa, que é a medida da quantidade de
matéria neles contidos. A massa de um corpo não varia com a temperatura, pressão
ou localização no espaço. Portanto, a massa de um corpo é invariante. Um corpo com
massa de 1kg terá esta massa na Terra, na Lua, em Marte, flutuando no espaço ou no
interior de uma mina. Mas de que maneira determinamos a massa de um corpo?
Quando medimos a massa de um determinado
corpo utilizando uma balança de dois pratos, é
evidente que o que estamos comparando é o
peso do objeto com o peso de um outro corpo
considerado padrão. Mas, o que nós estamos
querendo medir não é a massa do corpo? Por
que estamos comparando pesos? Na verdade,
nesse tipo de balança nós comparamos pesos.
Se os pratos estão equilibrados tem-se que:
peso do corpo = peso padrão.
Desde que o peso é igual ao produto da massa
do objeto pela aceleração da gravidade no
local da medida, mg, podemos escrever que
m1 = m2, pois a aceleração gravitacional que
atua em ambos, corpo e padrão, é a mesma.
Portanto, estamos comparamos as duas
massas. A vantagem deste tipo de balança
está no fato de que a medida é a mesma
em qualquer ponto da Terra, no litoral ou no
alto do monte Everest, onde a aceleração da
gravidade devido a Terra é menor.
Física
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A pergunta que se coloca é: afinal, qual é a massa (ou o peso) padrão com o qual devemos
comparar? Da mesma forma que no comprimento, é possível escolher qualquer “coisa”
como padrão de massa ou peso. Por exemplo, o peso padrão libra foi definida, por ordem
do rei Henrique VIII no século XVI, na Inglaterra, como sendo o peso de 700 grãos de
trigo. Como essa unidade era muito grande para ser utilizada na pesagem de ouro ou
prata, ele ordenou que a libra fosse dividida em 16 partes iguais, que recebeu o nome
de onça, unidade que continua a ser utilizada nos dias de hoje para medir a quantidade
de massa de ouro.
Os franceses, na mesma época que definiram o metro, escolheram como padrão de
massa o grama (com símbolo, g), que é a massa de 1 centímetro cúbico (1 cm3) de
água destilada à 4ºC. Como essa massa era muito pequena para operações do dia-adia, eles definiram a unidade padrão de massa como sendo a massa de 1000 g, que foi
chamada de quilograma (com símbolo, kg). Também foi estabelecido que os submúltiplos
do padrão representativos de massa deveriam obedecer a uma escala decimal: o grama
(g) = 0,001kg; o decagrama (dag) = 0,01kg e o hectograma (hg) = 0,1 (kg).
O padrão de massa é um cilindro de platina e irídio, que é conservado em um depósito
especial no Bureau Internacional de Pesos e Medidas, na cidade de Sèvres, próximo de
Paris, em França. No Brasil, uma duplicata desse padrão encontra-se guardada na Casa
da Moeda, no Rio de Janeiro.
Tempo
A ampulheta de areia foi muito utilizada, na Idade Média, como medida de tempo. Desde
que, dificilmente, as ampulhetas eram iguais e usavam o mesmo tipo de grãos, cada uma
tinha a sua própria medida e, seguramente, a contagem do tempo era uma verdadeira
confusão.
Para a medida do padrão de tempo foi inicialmente pensada a duração do dia, que logo
se mostrou muito grande. Em seguida, o dia foi dividido em 24 partes iguais, a hora
(símbolo, h). Verificou-se, novamente, que a hora era uma medida muito grande para
muitos dos eventos corriqueiros do dia-a-dia. A solução foi dividir a hora em uma outra
unidade de tempo 60 vezes menor, que foi chamada de mínima, e que evoluiu para o atual
minuto (símbolo, min). Novamente, foi necessário estabelecer uma “segunda” unidade
de tempo menor sendo, então, o minuto dividido em sessenta partes, que recebeu o
nome de segundo (símbolo, s) devido, justamente, ele ser o resultado de uma segunda
subdivisão de tempo. Essa unidade, o segundo, foi escolhido como a unidade padrão de
tempo e definido como sendo a fração 1/86.400 do dia solar médio.
Uma vez que a duração do dia varia ao longo dos anos (o dia tem aumentado a sua
duração de cerca de 0,5s por ano), em 1967 foi estabelecida uma definição mais rigorosa
para o segundo: é a duração de 9.192.631.770 períodos da radiação correspondente à
transição de um elétron entre os dois níveis do estado fundamental do átomo de Césio
133.
Sistemas de Unidades
1. Sistema Métrico Decimal
Reunindo-se os padrões de comparação para medidas de comprimento (metro), massa
(quilograma) e mais uma unidade de volume (litro = 1000 cm3) e mais os múltiplos e
submúltiplos desses padrões em escala decimal tem se o chamado Sistema Métrico
Decimal.
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2. Sistema MKS
Esse sistema reúne as unidades de comprimento (metro, m), massa (quilograma, kg) e
tempo (segundo, s) e sua denominação origina-se das letras inicias das unidades das
grandezas de comprimento, massa e tempo (o K, de quilo, é de origem grega e exprime
a idéia de milhar). O sistema MKS é mais utilizado nas transações comerciais que nas
Ciências e Engenharia, sendo atualmente utilizado quase que universalmente, apesar
da resistência dos ingleses e norte-americanos. Juntamente com o sistema de unidades
MKS, também é muito utilizado o sistema CGS, em que as unidades fundamentais são
o centímetro, o grama e o segundo.
3. Sistema Internacinal de Unidades – SI
Reunindo as unidades de comprimento (metro), massa (quilograma), tempo (segundo),
temperatura termodinâmica (grau Kelvin), quantidade de matéria (mol), corrente elétrica
(ampère) e intensidade luminosa (candela ou candeia), pode-se compor qualquer outra
unidade de grandeza da Física. Este grupo de unidades, ditas fundamentais, é aceito
universalmente e recebeu o nome Sistema de Unidades Internacionais ou SI.

A Figura ao lado mostra
um diagrama com a interrelação entre os diferentes
sistemas de unidades.

Unidades Fundamentais
São sete as unidades bem definidas que, por convenção, são tidas como dimensionalmente
independentes.
Grandeza

Unidade

Símbolo

comprimento

metro

m

massa

quilograma

kg

tempo

segundo

s

corrente
elétrica

ampère

A

Grandeza
temperatura
termodinâmica
quantidade de
matéria
intersidade
luminosa

Unidade

Símbolo

kelvin

K

mol

mol

candela

cd
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Unidades Derivadas
São formadas pela combinação de unidades de base, unidades suplementares ou
outras unidades derivadas, de acordo com as expressões algébricas que relacionam as
quantidades correspondentes. Os símbolos para as unidades derivadas são obtidos por
meio dos sinais matemáticos de multiplicação e divisão e o uso de expoentes. Algumas
unidades do SI derivadas têm nomes e símbolos especiais.
Grandeza
área

Unidade
metro
quadrado

Símbolo
m2

Grandeza
número de
onda

volume

metro
cúbico

m3

densidade

velocidade

metro por
segundo

m/s

volume
específico

aceleração

metro por
segundo
quadrado

m/s2

concentração

Unidade
metro
recíproco
quilograma
por metro
cúbico
metro
cúbico por
quilograma
mol por
metro
cúbico

Símbolo
m-1
kg/m3

m3/kg

mol/m3

Os símbolos das unidades de quaisquer dos sistemas SI, MKS, CGS ou outro qualquer
não tem plural. Por exemplo, não podemos escrever ms para designar metro; ou hs para
hora. No entanto, quando são escritos por extenso os nomes das unidades recebem um
“s” final: newtons, mols, metros, joules, pascals, segundos, etc. Exceções: os terminados
em s, x ou z como 1 hertz e 60 hertz.
Os símbolos também não podem ser escritos com maiúscula inicial, exceto aqueles que
designam nomes próprios como Newton, N, Kelvin, K, Coulomb, C. Assim, é errado
escrever M para metro, H para hora, ou S para segundo.
Quando você tiver que escrever por extenso o nome da unidade, inclusive a unidade que
tem nome de cientista, deve sempre começar com letra minúscula, por exemplo, newton,
kelvin, pascal, metro, segundo, etc. A única exceção é quando se escreve grau Célcius,
porque ela não pertence ao SI.
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PREFIXOS UTILIZADOS COM AS UNIDADES DOS SISTEMAS DE UNIDADES
Fator
1 000 000 000 000 000 000 000 000 = 1024
1 000 000 000 000 000 000 000 = 1021
1 000 000 000 000 000 000 = 1018
1 000 000 000 000 000 = 1015
1 000 000 000 000 = 1012
1 000 000 000 = 109
1 000000 = 106
1 000 = 103
100 = 102
10 = 101
0,1 = 10-1
0,01 = 10-2
0,001 = 10-3
0,000 001 = 10-6
0,000 000 001= 10-9
0,000 000 000 001 = 10-12
0,000 000 000 000 001 = 10-15
0,000 000 000 000 000 001 = 10-18
0,000 000 000 000 000 000 001 = 10-21
0,000 000 000 000 000 000 000 001 = 10-24

Prefixo Símbolo
yotta
zetta
exa
peta
tera
giga
mega
quilo
hecto
deca
deci
centi
mili
micro
nano
pico
femto
atto
zepto
yocto

Y
Z
E
P
T
G
M
k
h
da
d
c
m
μ
n
p
f
a
z
y

Os prefixos quilo, k, e menores não podem ser escritos com maiúscula inicial. Assim, é
incorreto escrever Kg para quilograma.
Soluções dos exercícios do caderno da aluna e do aluno.
1. De acordo com o texto o que é o grama, o metro e o segundo?
Resposta. O grama é a massa de 1 centímetro cúbico de água destilada a uma
temperatura de 4ºC. O metro foi definido como o comprimento entre dois traços
gravados em uma barra de platina e irídio depositada no Instituto Internacional de
Pesos e Medidas, em França. O segundo é a fração 1/86.400 do dia solar médio.
2. Quantas e quais são as grandezas fundamentais? Escreva ao lado de cada uma
delas a respectiva unidade e o seu símbolo.
Resposta. As grandezas fundamentais são 7, suas unidades e símbolos estão na
tabela abaixo.
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Grandeza

Unidade

Símbolo

comprimento

metro

m

massa

quilograma

kg

tempo

segundo

s

corrente
elétrica

ampère

A

Grandeza
temperatura
termodinâmica
quantidade de
matéria
intersidade
luminosa

Unidade

Símbolo

kelvin

K

mol

mol

candela

cd

3. Dê exemplo de 12 grandezas derivadas com as correspondentes unidades e
símbolos.
Resposta. A tabela abaixo apresenta as 8 grandezas derivadas, suas unidades e
símbolos.
Grandeza
área

Unidade
metro
quadrado

Símbolo
m2

Grandeza
número de
onda

volume

metro
cúbico

m3

densidade

velocidade

metro por
segundo

m/s

volume
específico

aceleração

metro por
segundo
quadrado

m/s2

concentração

Unidade
metro
recíproco
quilograma
por metro
cúbico
metro
cúbico por
quilograma
mol por
metro
cúbico

Símbolo
m-1
kg/m3

m3/kg

mol/m3

4. Explique o que é uma medição. Dê exemplos de medições que você já realizou.
Resposta. Medição é um processo de comparação de uma característica de um
objeto com uma medida padrão. (Exemplos a critério dos alunos)
5. Preencha os quadrinhos abaixo com os nomes de grandezas físicas e unidades
do Sistema Internacional.
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V

E

L

O

C

M
G

M

T
N

R
C

A
A

E
C
C

T
O
O

R
R
M

O
R
P

M
N
D
C
E
R

E
U

M
M
C

P
E
O

E
R
N

R
O
C

S
I
S
T
E
M
A
D
E
U
N
I
D
A
D
E
S

D
E
E
T
A

A
G
M
R
S

D
U
P
O
S

E
N
B
T
M

L
S
I
E
E

A
I
C

T
E
N

U
O
T

E
N
O

D

O

D
O

A

D

E

N

T

O

R
N
R

A
D
A

A
Ç

Ã

O

A

6. Utilizando o seu palmo, meça a sua altura e a altura de mais 4 colegas e anote. Some
esses valores e divida por 5. Qual foi o valor obtido pela divisão? Explique o que
representa o valor final obtido.
Resposta. O valor obtido é a média aritmética das cinco medidas realizadas. Esse
valor representa a altura média desses alunos, dada em unidades de palmos.
7. Meça e anote as seguintes quantidades usando o “instrumento de medida” que você
considera mais apropriado e que esteja disponível (por exemplo, uma trena, uma
régua milimetrada, uma balança de laboratório).
a) a área de sua sala de aula;

(Usar um metro de madeira ou uma trena)

b) o volume de sua sala de aula;

(Usar um metro de madeira ou uma trena)

c) a espessura da folha do Caderno Primeiro Aprender;
(Medir a altura de todas as folhas do caderno e dividir pelo número de folhas)
d) o raio aproximado da seção transversal de um lápis;
(Dar uma volta no lápis com um pedaço de linha fina unindo as pontas. Medir o
comprimento desse pedaço de linha e dividi-lo por 2π= 2x3,1415)
e) a massa de uma caneta esferográfica comum.
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Aula 3 - Algarismos Significativos

A

o repetirmos a medição de uma grandeza física, comprimento ou massa, por exemplo,
é fácil encontrarmos diversos valores próximos uns dos outros.

Considere que você vai medir o comprimento da caneta mostrada na figura acima.
Você observa que o valor do comprimento da caneta está situado entre 9,0 e 9,5 cm.
Vamos supor que você dividiu mentalmente esse intervalo em 5 partes iguais e realizou
5 medidas obtendo os valores 9,1 cm, 9,3 cm, 9,2 cm, 9,3 cm e 9,2 cm. Essa diferença
nos valores medidos é chamada de dispersão de valores.
É importante questionar: Qual é o valor correto para o comprimento da caneta? Quantos
décimos de milímetros devemos considerar? Não é possível precisar o comprimento
correto, pois o algarismo que deve aparecer depois do número 9 não contém a mesma
certeza que o 9. Dessa forma, ele é chamado de algarismo duvidoso, enquanto o
algarismo 9 é dito algarismo exato.
Nós expressamos a medida do comprimento da caneta com somente dois algarismos
(por exemplo, 9,1, 9,3, 9,2, 9,3 e 9,2 que foram os resultados das 5 medições). Esses
dois algarismos são denominados significativos
Para determinar o comprimento de objetos normalmente são realizadas várias medidas e
calcula-se a média aritmética dos valores obtidos. No caso das medidas do comprimento
9,1 + 9,3 + 9,2 + 9,3 + 9,2 )cm = 9,22cm.
da caneta a média aritmética é ( ______________________
5
Será correto dizer que o comprimento da caneta é 9,22 cm? A resposta é não, pois ao
expressar a medida de uma grandeza física, é necessário utilizar somente os algarismos
exatos e o primeiro algarismo duvidoso. No exemplo da caneta, não tem sentido registrar
a medida do seu comprimento como 9,22 cm. O último dos algarismos 2 é desnecessário,
porque o 2 que o antecede já é um algarismo duvidoso. Em resumo, os algarismos
significativos que representam uma medida, são aqueles que temos a certeza de estarem
exatos e mais o primeiro algarismo duvidoso.
Vamos exemplificar mais uma vez. Deveremos medir o comprimento S de um objeto
qualquer utilizando uma régua milimetrada, ou seja, uma régua que é dividida em
comprimentos de 1 milímetro, conforme é mostrada na figura a seguir.
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Nós observamos que o valor de S está situado entre as marcas 5,8 cm e 5,9 cm. Vamos
imaginar que sete medidas foram realizadas, obtendo-se os seguintes valores para o
comprimento de S: 5,81 cm; 5,83 cm; 5,86 cm; 5,84 cm, 5,85 cm, 5,83 cm e 5,82 cm.
Desses resultados sabemos que há certeza nos dois primeiros algarismos, isto é, 5,8
que são os algarismos exatos (os algarismos exatos correspondem à última divisão do
instrumento que é utilizado para efetuar a medição. Nesse caso, a última divisão da
régua usada que temos certeza absoluta é 5,8 cm, ou seja o final do objeto S está depois
do 5,8 cm, e não atinge a próxima divisão, que é 5,9 cm).
O terceiro algarismo (1,3,6,4,5,3 ou 2), aquele que realmente corresponde ao final do
comprimento S para cada medida realizada, que está situado entre as duas divisões da
régua, é avaliado por quem mede como podendo estar mais próximo do limite inferior
(5,8 cm) ou estar mais próximo do limite superior (5,9 cm). Esse algarismo, que depende
da avaliação da pessoa que realiza a medida, é o algarismo duvidoso, conforme foi
definido no primeiro exemplo. Porém, esse algarismo é ainda significativo.
Resumindo, podemos afirmar que qualquer medição por comparação entre um objeto e
um instrumento de medida deve incluir além dos algarismos exatos (5,8 nesse caso) uma
estimativa do algarismo duvidoso. Uma vez que a régua foi marcada em milímetros nós
devemos estimar o comprimento fracionário (em décimos de mm) que melhor expressa
a medida realizada.
E qual das sete medidas realizadas é a que melhor representa o comprimento do objeto S?
Em princípio pode ser escolhida qualquer uma das sete medidas realizadas, pois o último
algarismo de qualquer uma delas é duvidoso. O procedimento adotado é o de calcular
a média aritmética das medidas realizadas. Para esse exemplo, essa média é igual a
5,81 + 5,83 + 5,86 + 5,84 + 5,85 + 5,83 + 5,82 )cm = 5,8342 cm.
( ______________________________________
7
Esse número, a média calculada, representa o comprimento do objeto S? A
resposta é que ele não representa o comprimento do objeto S. O valor que
representa o comprimento do objeto é 5,83 cm, visto que esse número contém
os algarismos exatos (5 e 8) e o primeiro algarismo duvidoso (3) – os demais
são duvidosos e descartados, pois resultaram do cálculo da média aritmética.
Quem disser que o valor 5,8342 cm representa o comprimento do objeto S estará
equivocado, pois essa medida possui cinco algarismos significativos, o que difere das
medidas realizadas utilizando a régua milimetrada, a qual só permite medidas com três
algarismos significativos. O correto é fornecer o resultado do cálculo da média com a
mesma quantidade de algarismos significativos da medição realizada, ou seja, 5,83 cm.
Os procedimentos adotados nesses dois exemplo são utilizados para quaisquer conjunto
de medidas de quaisquer grandeza física (massa, tempo, velocidade, densidade, etc).
Zeros à esquerda e à direita
Vamos considerar uma das medidas do objeto S, que possui três algarismos significativos,
por exemplo, a medida 5,83 cm. Para expressar essa medida em unidades de metro nós
escrevemos 0,0583 m.
Pergunta-se: Quantos algarismos significativos tem a medida 0,0583 m? Ela deve ter os
mesmos três algarismos significativos! Os dois zeros à esquerda do algarismo 5 não são
significativos, pois eles apenas localizam a casa decimal quando da transformação de
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unidades (cm para m), ou seja, esses zeros apareceram porque escolhemos expressar
a medida utilizando a unidade metro. Portanto, zeros à esquerda do primeiro algarismo
significativo, antes ou depois da vírgula, não são significativos, pois esses zeros refletem
apenas a utilização de outra unidade.
Vejamos outro exemplo: se preferirmos expressar o resultado da medida 0,0595 m
em centímetros, ao invés de metros, nós escreveremos 5,95 cm. Nada se alterou, nós
continuamos com os mesmos três algarismos significativos.
Por outro lado, os zeros colocados à direita do resultado da medição são significativos.
Dessa forma, o resultado da medida 0,0450 kg é diferente de 0,045 kg, pois no primeiro
caso temos três algarismos significativos enquanto que no segundo só temos dois. No
primeiro caso, o zero após o algarismo 5 é o algarismo duvidoso, enquanto no segundo
caso o algarismo duvidoso é o algarismo 5. Isso significa que houve maior exatidão de
medição no procedimento de medida para se obter o resultado 0,0450 kg que para 0,045
kg.
2. Operações com Algarismos Significativos
Nas operações com algarismos significativos, todos os fatores devem ser indicados na
mesma unidade de medida.
Os resultados de operações com algarismos significativos devem ser indicados com
a quantidade de algarismos significativos que contenha o fator com menor precisão
ou menor número de algarismos significativos. Por exemplo: 1. (0,034 m + 1,31 m +
4,00 m)= 5,3 m e não 5,34 m, muito menos 5,344 m, pois 0,034 m tem 2 algarismos
significativos.
Soluções dos exercícios do caderno da aluna e do aluno.
1. De acordo com o texto qual o instrumento usado pelos alunos para medir o comprimento
do caderno? Qual a sua precisão?
Resposta. O instrumento utilizado pelos alunos é uma trena, com precisão de
milímetros. Com essa trena medimos exatamente até milímetros e avaliamos seus
décimos.
2. Defina, de acordo com o texto, o que são algarismos significativos?
Resposta. No processo de medição nós temos dois tipos de algarismos: aqueles
que temos certeza e que resultam da medição e aqueles que a pessoa que realiza a
medição avalia e que são chamados de duvidosos. Assim, os algarismos significativos
de uma medida são os algarismos exatos mais o primeiro algarismo duvidoso
3. Por que a média aritmética das medidas (31,1485 cm), obtida por um dos alunos, não
expressa o comprimento do caderno?
Resposta. A média escrita como 31,1485 cm possui seis algarismos significativos, ou
seja, ela possui mais dois algarismos significativos que os valores do comprimento
do caderno obtidos pelos alunos. Para se obter uma medida com a precisão com que
a média aritmética foi escrita teríamos que utilizar um micrômetro.
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cm
31
178

mm
1
1

μm
4
4

8

5

4. Um grupo de alunos obteve os seguintes valores para a massa do Caderno do
Primeiro Aprender: 945,4 g, 945,6 g, 945,1 g, 945,8 g 945,6 g, 945,3 g. Responda
corretamente os itens a seguir:
a) Expresse os valores medidos em quilogramas. Lembre-se que o número de
algarismos significativos de uma medida não muda quando ocorre mudança de
unidade.
Resposta. Os valores acima expressos em quilogramas (kg) são: 0,9454 kg, 0,9456
kg, 0,9451 kg, 0,9458 kg, 0,9458 kg, 0,9456 kg e 0,9453 kg. Esses valores possuem
quatro algarismos significativos.
b) Calcule a média aritmética dos valores das medidas obtidas.
Resposta.
+ 0,9456 + 0,9451 + 0,9458 + 0,9458 + 0,9456 + 0,9453)kg ) = 0,9455148
_____________________________________________________
( 0,9454
7
kg.
c) Escreva o valor médio da massa do Caderno, em gramas. Quantas decimais tem
o valor médio da massa? Por que?
Resposta. Valor médio da massa do caderno é de 945,5 g. Poque ele deve conter o
mesmo número de algarismos significativos que as medidas.
5. O resultado da medição do comprimento de uma mesa é dado por 2,47 m. Diga
qual a precisão da régua utilizada para realizar essa medição e quantos algarismos
significativos esse resultado contém.
Resposta. A régua está graduada em decímetro, logo a precisão é em decímetro e o
algarismo 7 representa o valor estimado para a fração de decímetros.
6. Considere as seguintes medidas de massa mA = 2,35 kg e mB = 0,035 kg. Indique a
opção correta:
a) A medida de mA possui 3 algarismos significativos e a medida de mB possui 3;
b) A medida de mA possui 3 algarismos significativos e a medida de mB possui 4;
c) A medida de mA possui 2 algarismos significativos e a medida de mB possui 2;
d) A medida de mA possui 2 algarismos significativos e a medida de mB possui 4;
e) A medida de mA possui 3 algarismos significativos e a medida de mB possui
2;
7. Relacione a segunda coluna com a medida correspondente indicada na primeira
coluna considerando o número de algarismos significativos nela incluído.
(1)
(2)
(3)
(4)

2.346,5 m
0,026 kg
0,3 cm
21,3 s

(2
(3
(5
(1

)
)
)
)

medida com 2 algarismos significativos
medida com 1 algarismo significativo
medida com 4 algarismos significativos
medida com 5 algarismos significativos
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( 5 ) 0,06000 kg

( 4 ) medida com 3 algarismos significativos

8. Quatro agrimensores realizaram medidas para determinar o perímetro de um terreno.
Os resultados das medidas dos lados do terreno foram: 150,40 m, 149,5 m, 14995,0
cm e 151 m.
a) Determine o perímetro.
b) Com quantos algarismos significativos você deve apresentar o resultado.
Resposta.
a) (150,40+149,5+149,950+151) m = 600,850 m,
b) que deve ser escrito como 600 porque o resultado acompanha a medida de menor
precisão, que é 151 m, que tem 3 algarismos significativos.
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Aula 4 - Ordem de Grandeza

U

ma professora de Física, durante o intervalo de aula, afirmou que a massa do Sol
é equivalente a 332.912 massas terrestres e que a energia gerada anualmente na
maior hidroelétrica do mundo, a Hidroelétrica Itaipu Binacional, representava cerca de
0,00000000072496 da energia gerada no Sol em cada segundo.
Para obter o primeiro resultado a professora dividiu a massa do Sol que é de 1.988.920.
000.000.000.000.000.000.000.000 kg pela massa da Terra que vale 5.974.200.000.000.
000.000.000.000 kg. Para o segundo resultado a professora considerou a energia média
gerada anualmente por Itaipu como sendo de 326.232.000.000.000.000 joules e que a
energia gerada pelo Sol, em cada segundo, resulta da transformação de 5.000.000.000
kg da massa solar em energia radiante. Para calcular essa energia radiante a professora
considerou a equação de Einstein, E = mc2, onde m é a quantidade de massa convertida
em energia e c a velocidade da luz, que vale c = 300.000 km/s. Portanto, a quantidade
de energia gerada no Sol a cada segundo vale (5.000.000.000 kg)x(300.000.000 m/s)2
= 450.000.000.000.000.000.000.000.000 joules. A seguir a professora dividiu a energia
gerada por Itaipu pela energia gerada no Sol.
Um outro resultado surpreendente é a relação entre a massa da Terra e a massa
da população mundial, continuou a professora de Física. A massa da população é
calculada considerando uma população de 6.578.000.000 habitantes, em que cada uma
das pessoas tem massa igual a 60 kg. Assim, ela disse, a massa total da população
vale, (6.578.000.000)x(60 kg) = 394.680.000.000 kg e podemos concluir que a massa
populacional equivale a 0,000000000000066064075 da massa da Terra.
Na aula de Física após o intervalo, o professor apresentou para a turma esses resultados,
pois ele pretendia mostrar aos alunos que no estudo da Física é muito comum ter-se de
lidar com números muito grandes ou muito pequenos, uma vez que o campo de estudos
dessa ciência vai desde fenômenos na escala do núcleo atômico (microscópica) até
aqueles na escala das galáxias (macroscópica).
Contudo, a utilização da notação acima não parece apropriada, pois os números se
apresentam difíceis de manusear. Dessa forma, afirmou o professor, foi necessário
buscar uma outra notação mais conveniente. A notação utilizando exponencial de base
dez foi uma escolha natural. Nessa notação os números são escritos na forma, Nx10m,
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onde N é um fator numérico multiplicativo e m é o expoente da base 10.
Na notação de exponenciais de base 10, os números utilizados pela professora de Física
são escritos, na ordem em que aparecem, como 3,33x105, 7,25x10–10, 1,99x1030 kg,
5,97x1027 kg, 3,26x1017 joules, 5,0x109 kg, 4,5x1026 joules, 6,6x109 habitantes, 3,95x1011
e 6,60x10–14. Desses exemplos, nota-se, claramente, a grande utilidade da notação
exponencial, afirma o professor.
Há um conceito muito útil quando desejamos apenas indicar o “tamanho” do fenômeno
físico estudado - o conceito de ordem de grandeza. Na notação exponencial há uma
regra para estabelecer a ordem de grandeza: se N ≥5, a ordem de grandeza é dada por
10(m+1) e se N < 5, a ordem de grandeza é 10m. Considerando essa regra, os valores na
notação exponencial apresentados no parágrafo anterior tem ordem de grandeza dada
por, respectivamente, 105, 10–9, 1030 kg, 1028 kg, 1017 joules, 1010 kg, 1026 joules, 1010
habitantes, 1011 e 10–13.
Vamos considerar mais alguns exemplos.
Exemplo 1. O tempo transcorrido desde o aparecimento dos primeiros
animais na Terra é de cerca de 12.000.000.000.000.000 s, que é escrito como
1,2x10.000.000.000.000.000 s ou, em potência de 10, como 1,2 x 1016 s, que se
lê “um vírgula dois, vezes dez elevado a dezesseis”, e a ordem de grandeza é 1016
s.
Exemplo 2. O tempo gasto pela luz para atravessar uma lâmina de ar atmosférico
de espessura 0,9 m é de cerca de 0,000000003 s, que é escrito em notação
exponencial de potência de 10 como 3,0x10–9 s, que se lê “três vírgula zero vezes
dez elevado a menos nove segundos e 0,3 nanosegundos”, e a ordem de grandeza
é 10–9s.
Exemplo 3. Uma pessoa com 75 anos já viveu durante 2.365.200.000 s, ou em
notação exponencial ele viveu 2,36x109 s, e sua ordem de grandeza de tempo de
vida é de 109 s.
O expoente na parte superior do número 10, nos diz quantas vezes o fator de multiplicação
(N) deve ser multiplicado por 10, e o sinal negativo indica que devemos dividir (ao invés
de multiplicar) o fator N.
Para melhor utilização da notação exponencial é conveniente relembrar algumas regras
simples da potenciação: (1) bpxbq = bp+q; (2) (bp)q = bpq; (3) b–p = 1/bp.
Escala de distância (a ordem de grandeza é indicada para cada fenômeno)
Comprimento Distância Associada
Comprimento Distância Associada
em metros (m)
em metros (m)
18
Máxima distância
10-1
Largura de sua mão
10
medida por métodos
visuais
1017
Distância para a estrela
10-2
Diâmetro de um lápis (1
mais próxima
cm)
Tamanho de insetos
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1013
1012
1011

1010
109
108

107
106
103
102
101
100

Distância de Netuno ao
Sol
Distância de Saturno ao
Sol
Distância da Terra ao
Sol

10-3

Distância de Mercúrio
ao Sol
Raio do Sol
Distância média Terra
Lua
Diâmetro de Júpiter
Raio da Terra
Raio da Lua
Um quilômetro (1 km)
Comprimento de um
campo de futebol
Altura de uma árvore
Altura de um humano (1
m)

10-6

Espessura do vidro de
uma janela (1mm)
Espessura de uma folha
de papel
Diâmetro de um glóbulo
vermelho
Bactérias
Vírus

10-10
10-15

Raio Atômico
Raio Nuclear

10-4
10-5

Escala de Tempo (a ordem de grandeza é indicada para cada fenômeno)
Intervalo
Tempo (s)
1018
1017

1016
1015
1013

de Evento Associado

Intervalo
Tempo (s)
Tempo de vida do Sol
10-1
como estrela normal
Idade das rochas mais
10-2
antigas
Tempo para o Sol dar
uma volta na galáxia
Tempo
transcorrido
desde os dinossauros
Tempo
transcorrido
desde os “primeiros”
humanos

10-3
10-4
10-7

de Evento Associado
Tempo para uma bala
percorrer 100 metros
Tempo
para
um
ventilador
completar
uma volta
Período média das
ondas sonoras (1 ms)
Período de vibração do
tom audível mais alto
Tempo para um feixe de
elétrons ir da fonte até a
tela de uma TV
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1011

1010

109

Tempo
transcorrido
desde o surgimento da
agricultura
Tempo
transcorrido
desde o surgimento da
escrita
Tempo
transcorrido
desde o descobrimento
da América
Expectativa de vida
humana

107

Tempo para a Terra dar
uma volta em torno do
Sol (1 ano)

106
105

Um mês
Tempo para a Terra dar
uma volta em torno de
si (1 dia)
Tempo para a luz vinda
do Sol atingir a Terra
Um minuto
Tempo entre as batidas
do coração

103
102
100

10-9

Tempo durante o qual
um átomo emite luz
visível (1 ns)

10-12

Pulsos mais curtos
emitidos por laser (1ps)

10-15

Tempo para o elétron
girar em torno do núcleo
do hidrogênio
Tempo para os elétrons
mais internos girarem
em torno do núcleo dos
átomos pesados

10-20

Soluções dos exercícios do caderno da aluna e do aluno.
1. Segundo o texto, quais são as declarações chocantes feitas pelo professor de
Física?
Resposta. O professor fez duas declarações chocantes: A massa da Terra é equivalente
a 15.136.800.000.000 vezes a massa da atual população mundial e a energia gerada
por ano na maior hidroelétrica do mundo, a Hidroelétrica Itaipu Binacional, representa
0,00000000072496 da energia gerada no Sol em cada segundo.
2. Explique como o professor obteve os números contidos em suas declarações?
Resposta. O número de vezes que a massa da Terra é maior que a massa da
população mundial é obtida da divisão da massa da Terra (5.974.200.000.000.000
.000.000.000 kg) pelo produto da população de 6.578.000.000 habitantes vezes a
massa de cada um habitante, que é considerada de 60 kg.
kg = 15.136.800.000.000)
_______________________________
( 5.974.200.000.000.000.000.000.000
6.578.000.000 x 60 kg
ou
5,9742 x 1027 kg
( ____________________
= 1,51368 x 1013)
9
6,578 x 10 x 6,0 x 10 kg
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A segunda declaração resulta da divisão da energia média gerada anualmente por
Itaipu que é de 326.232.000.000.000.000 joules pela a energia gerada pelo Sol, em
cada segundo, ao converter 5.000.000.000 kg da massa solar em energia radiante.
Considerando a equação de Einstein, E = mc2, onde m é a massa e c a velocidade
da luz, a energia gerada no Sol, em cada segundo, vale 450.000.000.000.000.000.0
00.000.000 joules.
(

(

326.232.000.000.000.000joules
=0,00000000072496 )
5.000.000.000kg×(300.000.000 m ) 2
s

ou
3,26232×1017 joules

(

5,0×109 kg× 3,0×108 m

)

2

s

=

3,26232×1017 joules
2
5,0×109 kg× 9,0×1016 m

(

=

s2

)

3,26232×1017 joules
=7,2496×10-10)
25
45,0×10 joules

3. O número que representa quantas vezes a massa da Terra é maior que a massa da
população mundial não tem unidades. Explique o porque.
Resposta. Porque ele representa o resultado da razão entre dois números de mesma
unidade, da mesma forma que o resultado utilizando a comparação de energia entre
Itaipu e o Sol.
4. Quantos anos levaria a Hidroelétrica de Itaipu Binacional para gerar a mesma
quantidade de energia que o Sol gera em 1 segundo?
25
Resposta: 45,0×10 joules =1.379.386.449,9 anos = 1,3793864499x109 anos
3,26232×1017 joules
5. Você conhece alguma razão que explique porque é comum na Física o aparecimento
de números muito grandes ou muito pequenos?
Resposta. Nos campos de estudos da Física os fenômenos na escala de dimensões
do núcleo atômico (escala microscópica ~ 10–14 m) até aqueles na escala das galáxias
(escala macroscópica ~ 1023 m). Para os fenômenos temporais podemos citar aqueles
que vão desde o tempo de vida do Sol como estrela normal (1018 s) até o tempo para
os elétrons mais internos girarem em torno do núcleo dos átomos pesados ( ~ 10–20
s). As massas variam, por exemplo, desde a do elétron (~10–31 kg) até a massa do
sistema solar (~ 1041 kg).
6. Escreva na notação exponencial de base 10 os seguintes números.
a) 0,00000003274 m

= 3,274x108 m

b) 3.007.000.000.000.000 kg

= 3,007x1015 kg

c) 0,00000000000053 m

= 5,3x10–13 m

d) 870.342.000.000.000.000.000 s

= 8,70342x1020 s

7. Utilizando as regras simples da potenciação apresentadas no texto resolva os itens
a seguir:
a) 102x104x103

= 102+4+3 = 109

b) 10–2x103x10–5 = 10–2+3–5 = 10-4
c) 102:10–2

= 102x(102) = 104
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d) 10:106

= 10x10–6 = 10–5

e) (102)3x10–5

= 106x10–5 = 101 =10

f) (103)4:10–14

= 1012:10–14 = 10-12:(1/1014) = 1012x1014 = 1026
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Aula 5 - Jornada nas terras da razão (Parte 1)

O

objetivo das quatro primeiras aulas foi instrumentalizar as alunas e os alunos com a
idéia do que é Física, o que ela estuda e também os elementos que os auxiliarão na
leitura de textos de Física.
Nesta aula iniciaremos uma outra etapa do curso que consistirá do estudo das
interpretações dadas às operações multiplicação e divisão, seguindo-se o estudo das
relações entre grandezas físicas diretamente e inversamente proporcionais. A parte final
desta etapa será o estudo da lei de escala, notadamente nas relações com áreas.
A pesquisa nos vários campos de estudos da Física tem crescido enormemente, contudo
a difusão dos resultados obtidos desses estudos é bastante limitada, quando se compara
com o impacto que esses resultados têm sobre o dia-a-dia da sociedade.
Um dos principais motivos para essa limitação é a natureza dos cursos de Física que são
ofertados aos alunos no Ensino Médio. Comumente, esses cursos procuram desenvolver
a habilidade dos alunos resolverem problemas. Esses cursos, no geral, não apresentam
a Física de forma contextualizada, nem apresentam referências históricas importantes,
assim como não consideram a relevância dos conceitos físicos para as outras ciências.
Talvez devido a tudo isso, a maioria das pessoas “evita” os cursos de Física.
A decisão de concentrar nossos esforços em alguns dos aspectos básicos necessários
ao desenvolvimento cognitivo dos alunos, assim como em problemas fundamentais ao
aprender a raciocinar foi, principalmente, devida a uma constatação indesejável e gritante:
as pesquisas têm mostrado que aulas expositivas sobre idéias abstratas, mesmo que
didaticamente bem elaboradas, produzem resultados aquém do esperado no aprendizado
Física
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e no entendimento pela maioria desses alunos, se eles são considerados e tratados
como ouvintes passivos. Nessas condições, somente um seleto e reduzido grupo de
alunos especiais aprendem.
Dessa forma, há uma necessidade imperiosa de adicionar às aulas expositivas de
Física um conjunto de exercícios que engaje o aluno no aprender a extrair explicações
e interpretações com suas próprias palavras e expressá-las escrita ou oralmente. É
necessário que os alunos tenham a oportunidade de dominar a base conceitual e a
abstração necessárias ao desenvolvimento da capacidade de raciocinar.
Para adquirir esse domínio das operações formais e ter plenas condições de estudar e
aprender ciências o aluno deve ser capaz de:
1. raciocinar com a aritmética, principalmente na multiplicação e divisão de números;
2. conhecer as variáveis do problema estudado;
3. reconhecer quando faltam informações ao problema;
4. chegar a conclusões partindo de elementos simples já conhecidos;
5. raciocinar na busca do modelo para o problema.
Poderíamos pensar que, em principio, os alunos dos 1º e 2º anos do Ensino Médio
deveriam reunir todas essas condições e não apresentar qualquer deficiência, pois o
domínio da base conceitual, a abstração e o uso de raciocínio lógico deveriam ter sido
trabalhados no Ensino Fundamental. Porém, o que se constata é que um grande número
desses alunos não é capaz de desenvolver o raciocínio interpretativo. Assim, ignorar
essa realidade é contraproducente.
Pensamos que essa falta de capacidade dos alunos para raciocinar com lógica, entender
e verbalizar os conceitos se deve, em parte, ao seguinte conjunto de estratégias e
procedimentos que são utilizados pelos professores em sala de aula:
1. não apresentar atividades exploratórias e questionamentos sobre o fenômeno antes
de estabelecer o seu conceito;
2. não apresentar as idéias relacionadas ao fenômeno antes de verbalizar o nome do
fenômeno;
3. não contemplar a verbalização de palavras em símbolos e de símbolos em
palavras;
4. não estimular ou incentivar o aluno a fazer-se perguntas sobre o fenômeno estudado
(Por que acreditamos em ... ?, Qual é a evidência para ... ?, Como sabemos que
... ?);
5. não estimular, incentivar ou treinar o aluno a inferir conseqüências do estudo
realizado;
6. não estimular a interpretação verbalizada dos resultados obtidos de operações
matemáticas, a exemplo da multiplicação e divisão;
7. não estimular o uso do raciocínio aritmético.
Os resultados de testes realizados em todas as modalidades de ensino têm demonstrado
que uma das mais sérias dificuldades enfrentadas pelos alunos do ensino básico, assim
como nos semestres iniciais do ensino superior, tem sido o de interpretar o significado
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da razão entre dois números, de entender e usar a lei de escala, bem como interpretar
gráficos. Essa deficiência, presente em um grande número de alunos é, com certeza, um
dos maiores empecilhos ao estudo de ciências e Matemática. Entre essas disciplinas é
a Física a que mais se ressente dessa deficiência.
Diante disso, decidimos que as próximas aulas tratarão do desenvolvido do tema
relacionado à interpretação das operações multiplicação e divisão, do entendimento
de grandezas diretamente e inversamente proporcionais e também da interpretação de
gráficos.
Um importante componente dessas aulas é a compreensão que os alunos deverão ter
do texto que lhe será entregue, seguidas de discussões e também da resolução de
exercícios. Esses exercícios formarão um conjunto de atividades que se desenvolverão
em sala de aula e em casa.
Multiplicação
Vamos inicialmente colocar a idéia
de número puro – o número que
não expressa uma medida, isto é,
um número que não indica o valor
ou a intensidade de uma grandeza
física. Uma outra denominação
para um número puro é chamá-lo
de número adimensional.
A operação multiplicação de dois
números puros é interpretada
como sendo a adição repetida
de um desses números, sendo a
quantidade de repetições indicada
pelo outro número. Por exemplo,
5x7 = 5+5+5+5+5+5+5 ou 5x7
= 7+7+7+7+7, isto é, a soma
repetida do número 5, sete vezes
ou a soma repetida do número 7,
cinco vezes.
Ao multiplicar um número puro por um número que expressa uma grandeza física o
resultado é a soma repetida do número que expressa a grandeza física na quantidade
de repetições indicada pelo número puro. Por exemplo, 5x7 m = 7m+7m+7m+7m+7m =
35m.
Contudo, quando realizamos a multiplicação de números que representam grandezas
físicas não podemos utilizar a idéias de somar repetidamente. Assim, a multiplicação
de um comprimento de 5 metros (5 m) por outro comprimento de 7 metros (7 m) resulta
em 35 m2, que expressa o valor de uma nova grandeza denominada área. Uma outra
forma de pensar a multiplicação entre números puros é a soma de “caixinhas”, cada uma
delas valendo uma “unidade”, conforme mostrado na figura acima, onde indicamos a
multiplicação 5x7.
Essa idéia é muito útil quando fizermos a interpretação da multiplicação de números que
Física

149

expressam grandezas físicas. Como vimos acima, o produto de dois comprimentos não
resulta em comprimento mas em uma área, (7m)x(5m) = (7+7+7+7+7) mxm = 35 m2, em
que cada “caixinha” representa a área unitária de 1m por 1m, ou 1m2.

Soluções dos exercícios do caderno da aluna e do aluno.
1. Segundo o texto, o aprendizado requer que o aluno possua diversas capacidades.
Cite as capacidades necessárias para que um aluno aprenda Física.
Resposta. As capacidades necessárias ao aprendizado são:
1. raciocinar com a aritmética, principalmente na multiplicação e divisão de
números;
2. conhecer as variáveis do problema estudado;
3. reconhecer quando faltam informações sobre o problema;
4. chegar a conclusões partindo de elementos simples já conhecidos;
5. raciocinar na busca do modelo para o problema.
2. Descreva as três formas de interpretar a multiplicação. Dê um exemplo de cada uma
delas.
Resposta. As formas de interpretar a multiplicação são:
1. a multiplicação de números puros (que não expressam nenhuma grandeza física)
como sendo a adição repetida de um desses números, sendo a quantidade de
repetições indicada pelo outro número. Exemplo, 6X3=6+6+6=3+3+3+3+3+3=18;
2. a multiplicação de um número puro por um número que expressa uma grandeza
física, resultando em uma soma repetida do número que expressa a grandeza física
na quantidade de repetições indicada pelo número puro. Exemplo,
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7x3m = 3m + 3m + 3m + 3m + 3m + 3m + 3m = 35m;
3. a multiplicação de números que representam grandezas físicas não utiliza a idéia
de somar repetidamente. Exemplo: multiplicar uma velocidade (6 m/s) por um tempo
(8 s) resulta em 48 m, que expressa o valor de uma nova grandeza física denominada
distância percorrida.
3. Dê exemplos de novas grandezas físicas que resultam do produto de duas ou três
outras grandezas físicas (pesquise na aula 2 do seu Caderno Primeiro Aprender).
Resposta.
1. energia (J) = massa (kg) x [velocidade (m/s)]2;
2. aceleração (m/s2) = velocidade (m/s) ÷ tempo (s);
3. força (N) = massa (kg) x aceleração (m/s2);
4. momento linear (kgm/s) = massa (kg) x velocidade (m/s).
4. Conforme dito no texto, a multiplicação entre grandezas físicas pode ser vista como
uma soma de “caixinhas unitárias”. Tendo como base essa idéia, ajude o Marcelo a
resolver o seguinte problema: ele foi estudar na casa de Juliana e verificou que o piso
da sala da casa tinha um total de 80 lajotas quadradas com lado de 50 cm. Determine
a área dessa sala.
Resposta. Cada lajota quadrada tem área (0,50 m)2 = 0,25 m2. Como a sala tem 80
lajotas a área da sala é igual a soma da área de cada lajota (0,25 m2) oitenta vezes,
o que resulta em uma área total de 20,0 m2 (vinte metros quadrados).
5. Um camponês deseja saber a área do terreno onde vai plantar milho. Ele verificou
que as medidas desse terreno são, de frente, 40 vezes o tamanho do cabo de sua
enxada e de fundos, 140 vezes esse comprimento. Se o comprimento do cabo da
enxada é de 1,25 m, determine a área do terreno.
Resposta. A frente do terreno tem comprimento dado por 1,25 m somado
quarenta vezes (1,25m+1,25m+1,25m+ ... +1,25m = 40x1,25m=50,00m) e
de fundo o terreno tem cento e quarenta vezes o comprimento de 1,25 m
(1,25m+1,25m+1,25m+ ... +1,25m = 140 x 1,25m = 175,00m), o que resulta na área
de 50,00mx175,00m=8.750,00m2.
Outra maneira de resolver a questão é calcular a área de uma enxada quadrada
ou [(1,25m)2=1,5625m2] e somar repetidamente essa área unitária cinco mil e
seiscentas vezes (40x140=5600), o que resulta na área do terreno de 8.750,00m2.
6. O camponês da questão anterior sabe que pode plantar “linhas de pés de milho”
com cinco pés por metro e as linhas separadas de um metro. Calcule a máxima
quantidade de sementes que esse camponês utilizará no terreno cuja área foi
determinada na questão 5 acima.
Resposta. No terreno com “n” metros de frente possui “n+1” linhas para plantar pés
de milho, conformea abaixo. O terreno tem “m” metros de fundo.Dessa forma, o
número máximo de sementes será dado por:
(n+1) x m x 5 = (50+1) x 175 x 5 = 44.625 sementes.
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Aula 6 - Jornada nas Terras da Razão (Parte 2)

O

raciocínio com divisão requer, inicialmente, a capacidade do aluno para interpretar
verbalmente o significado do número obtido como resultado de uma razão particular.
É comum ter-se interpretações verbais diferentes para diferentes contextos, mesmo
quando o resultado obtido é o mesmo número. Por exemplo, o número 2 é a razão obtida
da divisão dos números puros 6 e 3, exemplo 6 3 , e é interpretado como a quantidade
de vezes que o número 3 está contido no número 6. Essa mesma razão terá outra
interpretação para um contexto diferente: dois edifícios A e B tem alturas 27 m e 54
m, respectivamente. O número 2 é a razão entre as alturas dos edifícios 54m
,
27m
sendo interpretado como uma comparação entre alturas dos edifícios, ou seja, a razão 2
significa que a altura do edifício B é o dobro da altura do edifício A.
Para números puros, sem um significado físico específico, a razão entre dois desses
números é interpretada com a ajuda da subtração. Assim, por exemplo, o resultado
da razão 105/15 é interpretado como a quantidade de vezes que 15 está contido em
105 (105 – 15 – 15 – 15 – 15 – ... – 15 = 0), sendo a subtração do número 15 repetida 7
vezes, pois 105/15 = 7 . Isso pode parecer algo trivial, mas não é.
A maioria dos alunos memoriza, com sucesso ou não, o procedimento da divisão, ou
seja, eles “dividem” o dividendo (105) pelo divisor (15), obtendo o quociente (7) e o resto,
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que nesse caso é nulo. Como dito anteriormente, a maioria dos alunos não percebe que
esse procedimento é o mesmo que “subtrair” 15 de 105, repetidamente, 7 vezes.
Igualmente, se você perguntar o significado da razão 96 , o aluno deveria ter sido
13
instigado a interpretar essa razão como sendo a subtração de 13 do número 96 por 7
vezes, repetidamente. Porém para esse caso, sobra ou resta o número 5, porque esse
número é menor que 13, que não pode ser subtraído mais uma vez.
É um fato que a maioria dos alunos não consegue perceber a operação divisão em
termos de algo mais simples estudado anteriormente, que é a operação subtração. Para
esses alunos, que não desenvolveram essa percepção, deve ser dada a oportunidade de
contar, nas operações de divisão, as sucessivas subtrações e assim começar a perceber
que eles estão realizando o procedimento da divisão anteriormente memorizado.
Se o contexto for mudado, nós estaremos adicionando um pouco mais de elaboração
na razão entre dois números. Portanto, considere agora a razão h 2
, onde h2 e hl
h1
representam as alturas de dois prédios. Nesse exemplo, o número obtido da razão entre
as alturas dos prédios é interpretado como uma comparação entre essas alturas, isto é,
quantas vezes um edifício é mais alto, ou mais baixo, comparado com o outro, caso o
número obtido seja maior ou menor que 1, respectivamente.
Para exemplificar vamos considerar que a razão entre as alturas dos prédios é
igual a 2, ou seja,h 2 = 2 .Nesse exemplo, o número 2 nos diz que a altura h2 é o
h1
dobro da altura hl. Ou alternativamente, que a altura hl é igual à metade da altura h2, se
tivéssemos considerado a razão inversa,h1
.
h2
Vamos agora considerar que a razão entre os comprimentos de duas mesas seja igual a
2
3 . Qual é a interpretação comparativa para esse exemplo? Nesse caso, vamos nos auxiliar
da figura ao lado que mostra os tampos das duas mesas. A mesa menor está dividida em
2 partes iguais, enquanto a mesa maior em 3 partes iguais às partes da mesa menor.
Ainterpretação da razão depende se estamos comparando
o comprimento da mesa menor com o da mesa maior
ou se a comparação se dá entre o comprimento da
mesa menor com o da maior: a interpretação da
razão 3 = 1,5 nos diz que o comprimento da
2
mesa maior é igual a uma e meia vezes o
comprimento da mesa menor; por outro lado, a razão
2 = 0, 67 nos afirma que o comprimento da mesa
3
menor é igual a 0,67 do comprimento da mesa maior.
Observe que a interpretação comparativa é
utilizada quando a mesma propriedade ou
característica física (tempo, massa, comprimento, volume, etc.) compõe os termos da
numerador ).
razão ( ___________
denominador
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Resumindo temos:
1. a divisão como uma subtração de números puros. Por exemplo: o resultado de 20
dividido por 5 é interpretado como subtrair 5 de 20, seguidamente por 4 vezes (20 – 5 –
5 – 5 – 5 = 0);
2. a divisão como uma comparação quando se tem a mesma grandeza nos dois termos da
razão (numerador e denominador). Por exemplo, se dissermos que a viagem de bicicleta
da Cidade A para o Sertão B demora quatro vezes mais tempo que a mesma viagem de
carro, a razão que representa essa afirmativa é tbici
= 4 . Outra forma de apresentar
tcarro
1
esse resultado é tcarro
= que significa que o tempo de viagem de carro é
tbici 4
um quarto do tempo de viagem de bicicleta.
SAIBA MAIS
É muito importante observar que o resultado da divisão de quantidades que expressam
a mesma grandeza física é um número puro – esse resultado simplesmente expressa
a comparação. Os números 2 da divisão das alturas dos prédios, 3/2 = 1,5 da divisão
dos comprimentos das mesas, 4 da divisão entre os tempos de viagem, assim como as
divisões inversas 1 2 = 0,5 , 2 3 = 0, 67 e 1 4 = 0, 25 são todos eles números puros – eles
não expressam nenhuma grandeza física.
Soluções dos exercícios do caderno da aluna e do aluno.
1. O que é um número puro?
Resposta. É o número que não expressa (ou não está associado a) uma grandeza
física como, por exemplo tempo, massa, comprimento, volume, etc.
2. De forma sucinta definem-se grandezas físicas como as propriedades mensuráveis
dos objetos tais como carro, foguete, partícula, átomo, gás, entre outros. Baseandose nesta definição cite seis grandezas físicas.
Resposta. Comprimento, área, volume, densidade, massa, peso, temperatura, carga
elétrica, etc.
3. Subtraia, sucessivamente, o número 5 de 35. Quantas vezes 5 está contido no
número 35? Nessa série de subtrações, após subtrair 6 vezes o número 5 de 35, que
número restará?
Resposta. 35 – 5 – 5 – 5 – 5 – 5 – 5 – 5 = 0. Portanto, 5 está contido em 35 sete vezes
e o resto é igual a zero. E após 6 subtrações 5 restará 5.
4. Considere as proposições abaixo:
(a) Uma palmeira adulta tem quatro vezes a altura de uma palmeira jovem;
(b) A massa de um automóvel é um quarto da massa de um ônibus;
(c) O tempo de viagem de avião de Fortaleza para São Paulo é uma vez e meia maior
que o tempo de viagem para Brasília;
Escreva as razões que representam as proposições acima.
m
h
a) 4 ou 2 h = 4
b) 1/4 ou 1 m = 1 4
c) 3/2 ou t FOR-SP
= 1,5
t FOR-BRA
2
1
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5. Para as razões abaixo, assinale com A se a mesma pode ser interpretada como uma
subtração; com B se pode ser interpretada como uma comparação e com C se a
mesma não se enquadra em nenhum desses casos.
(a) ( C )

3, 0kg
m3

(b) ( B )

6m
20m

(c) ( A ) 54
7

(d) ( B )

4, 0kg
30kg

(e) ( A )

9
2

(f) ( C ) 60km
1h

(g) ( B )

3, 0h
40 min

(h) ( A )

4
3

(i) ( C )

7, 0m
R$2, 00

6. Segundo o texto, para razões de grandezas físicas a subtração não é utilizada.
Explique esta afirmativa.
Resposta. Na divisão de números puros a idéia de subtração é perfeitamente viável.
Contudo, quando comparamos alturas de edifícios, por exemplo, não faz sentido dizer
que a altura do edifício menor é subtraída duas vezes da altura do edifício maior, se a
razão entre as alturas desses edifícios é igual a 2. Mesmo quando a grandeza física
não é contínua, como por exemplo a quantidade de açúcar, a idéia de subtração
não pode ser utilizada. Se há duas quantidades de açúcar sendo comparadas, a
quantidade menor não foi subtraída da maior.
7. Em um programa de rádio o locutor anuncia que dará um prêmio para quem explicar
do modo mais simples o resultado da divisão do número 127 pelo número 11.
(a) Que explicação você daria ao locutor?
(b) Nessa divisão, qual a interpretação para o número 6?
Resposta. A divisão é 127 ÷ 11 = 11 e restam 6. Ou seja, o número 11 pode ser
subtraído do número 127, repetidamente, 11 vezes, e ainda resta o número 6 que
não pode ser subtraído porque é menor que 11.
8. No domingo passado, após uma corrida de jangadas, o juiz explicou que a jangada
vencedora ganhou porque tinha uma vela de altura igual a 5,0 m, enquanto que a
segunda colocada tinha uma vela com 4,0 m de altura.
(a) Considere a razão 5, 0
. Como você classifica essa razão?
4, 0
Explique.
(b) Considere as razões 5, 0 4, 0 e 4, 0 5, 0 .
Interprete corretamente cada uma delas.
Resposta. O juiz está considerando as alturas das velas em sua explicação, logo a
razão 5, 0
é do tipo comparativa – ela compara as alturas das velas e nos diz que
4, 0
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a vela maior tem altura igual a uma vez e um quarto da altura da
vela menor. A razão inversa 4, 0 é também comparativa,
5, 0
e sua interpretação nos diz que a altura da vela menor é igual
a 0,8 vezes a altura da vela maior. É sempre instrutivo solicitar
dos alunos que eles façam esboços das razões consideradas, a
exemplo do que foi feito com os comprimentos das mesas. Para as
velas um esboço como o mostrado ao lado tem um efeito didático
impressionante sobre os alunos.
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Aula 7 - Jornada nas Terras da Razão (Parte 3)

N

a aula anterior foi considerada a razão cujos termos expressavam a mesma grandeza
física. Como, por exemplo, a razão que representa as massas transportadas por
dois caminhões semelhantes, A e B, em que a razão entre a massa de A e a massa de
m
B vale 3, ( A m =3 ), ou seja, a massa transportada pelo caminhão A é três vezes maior
B

que a massa transportada pelo caminhão B. Também poderia ser dito que a massa
transportada por B é igual a 0,33 da massa transportada por A, pois 13 = 0,33 .
Nesta aula, vamos continuar a nossa “jornada nas terras da razão” e buscar a interpretação
para a razão cujos termos expressem grandezas físicas diferentes. Por exemplo,
vamos supor que um aluno comprou, em um supermercado, 4 kg de certo produto
por R$ 5,00. Se for perguntado aos alunos que interpretação eles darão para a razão
R$5,00
4kg , alguns responderão que “É quanto foi pago por 4 kg do produto”.
Evidentemente, essa resposta é errada. Por outro lado, poucos alunos
interpretarão corretamente o resultado dessa razão, como sendo o valor pago,
em reais, por um quilo do produto, ou seja, cada 1 kg do produto custou R$ 1,25
( R$5,00
= R$1,25
= R$1,25 ).
4kg
1kg
kg
A interpretação dada para a divisão entre grandezas diferentes, é que a razão significa a
quantidade de vezes que a grandeza do numerador está relacionada com uma unidade
da grandeza do denominador. Por exemplo: a afirmativa que cinco metros de tecido
custaram R$ 27,50 pode ser representada pelas razões R$27,50
e 5m R$27,50 ,que
5m
significam que um metro de tecido custou cinco reais e cinqüenta centavos
( R$5,50 ) e que um real é o preço de 0,181 metros de tecido ( 0,181m R$1,00 ), respecm
tivamente. Outros exemplos desse tipo de divisão são: a quantidade de massa de um
material em um dado volume ( 3,0g
); a distância percorrida e o tempo transcorrido
2cm3
para percorrer essa distância ( 9,0m
).
3,0s
Para que todos os alunos venham a interpretar corretamente o resultado dessas razões,

158

Física

é necessário que o professor forneça explicações adicionais, aliando-as com mais
exemplos.
Retomando o exemplo do aluno que comprou 4 kg de um dado produto por R$ 5,00, o
professor indaga o que significa a razão 4kg
. E acrescenta: Baseando-se no que
R$5,00
foi discutido anteriormente, podemos concluir que essa razão tem uma interpretação ou
ela não possui nenhum significado?
Muitos alunos, incluindo aqueles poucos que interpretaram corretamente a razão
R$5,00
4kg , encontrarão dificuldades em responder a questão acima. Uma parte deles
dirá que a razão significa que quatro quilos do produto custaram cinco reais. O professor
afirma que essa resposta está incorreta. A outra parte dos alunos dirá que a razão não
tem nenhum significado. Nesse caso, somente uma minoria será capaz de afirmar que a
razão significa o quanto de produto (0,800 kg = 800 g) pode ser adquirido com um real
(R$ 1,00).
Para essa questão existem duas dificuldades: 1. embora o aluno tenha interpretado
corretamente o questionamento anterior relativo ao preço de 1 kg do produto, isto é, quanto
custa o quilo do produto, ele raramente pensou acerca do inverso – quanto do produto
poderá ser comprado com R$ 1,00, que é 800 gramas; 2. a razão R$5,00
envolve
4kg
a divisão de um número maior por um menor. Para muitos alunos essa divisão parecerá
mais natural que a divisão de um número menor por um maior, representada pela razão
4kg
.
R$5,00
Evidentemente, a razão 4kg
representa a quantidade de produto que pode ser
R$5,00
comprado com um real, ou seja, 800 gramas do produto custam R$ 1,00.
Vamos considerar mais uma situação. Agora nós temos uma amostra de 400 g de um
dado material e sabemos que 5 g dele têm volume correspondente a um centímetro
cúbico. O valor numérico da razão 400g nos informa quantas “porções” de 5 g estão
5g
contidas em 400 g. Desde que, cada “porção de 5 g” corresponde a um centímetro cúbico,
400g
= 80cm3 , nós obtemos o número de centímetros cúbicos ocupados
com a razão
5g
1cm3
pela amostra total que contém 400 g.
Neste ponto é importante salientar que uma quantidade de massa de um material que
ocupa o volume de um centímetro cúbico (1 cm3) é uma propriedade característica do
material, conhecida como massa específica, μ, e cuja unidade no Sistema Internacional
é kg 3 . Uma outra unidade muito utilizada é g 3 . Outra característica do material,
m
cm
muito utilizada, é a sua densidade, d, que é a razão entre a massa específica do material
e a da água. Portanto, a densidade é adimensional.
Como a massa específica da água é praticamente igual a 1g 3 , normalmente as pessoas
cm
confundem densidade e massa específica, devido aos seus valores numéricos serem
iguais. Contudo, esse uso já é parte do dia-a-dia, não sendo considerado erro. Logo,
massa específica e densidade, na maioria das vezes, são usados indistintamente.
A seguir apresentamos exemplos das massas específicas e densidades de alguns
materiais:
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Material
Água
Gelo
Álcool
Ferro
Chumbo
Mercúrio
Alumínio
Diamante
Leite integral

massa específica
μ (g/cm3)
1
0,92
0,79
7,8
11,2
13,6
2,7
3,5
1,03

massa específica
μ (kg/m3)
1000
920
790
7800
11200
13600
2700
3500
1030

densidade (d)
1
0,92
0,79
7,8
11,2
13,6
2,7
3,5
1,03

É comum aos alunos apresentarem dificuldades com problemas envolvendo o
conceito de massa específica ou densidade como apresentada no parágrafo anterior.
Para esses alunos proponha o seguinte exercício: Interprete a razão entre a massa
de um objeto com 360 g e o seu correspondente volume de 180 cm3, que é dada por
360g
=2 g 3
180cm3
cm
Alguns alunos responderão: “Isto é a densidade do objeto”. Esses alunos não são
capazes de separar o nome “densidade” da interpretação verbal que é dada para ela. Se
o professor questionar que o nome não é o mesmo que a interpretação, alguns estudantes
dirão que a razão é “massa por volume”, enquanto outros alunos dirão “o número de
gramas em 180 cm3”. O fato é que poucos alunos dirão que o número obtido para a razão
360g
g
3 =2
180cm
cm3 é a quantidade de gramas do material (2 g) contida em um centímetro
cúbico (1 cm3).
Nessa questão, assim como nas demais, o professor deve estimular os alunos a utilizarem
linguagem simples – o ideal é a utilização da linguagem do dia-a-dia, pois a fixação das
idéias se fará com maior eficiência.
Soluções dos exercícios do caderno da aluna e do aluno.
1. No primeiro parágrafo, se a massa transportada pelo caminhão A é de nove toneladas,
então a massa transportada pelo caminhão B vale:
m
Resposta. A m = 3 → 9t m =3 → m B =3t
B
B
2. De acordo com as informações do terceiro parágrafo, qual é o custo de cada
quilograma (kg) do produto comprado pelo aluno:
R$5,00
= R$1,25 (1kg custa R$ 1,25)
Resposta.
4kg
kg
3. O texto do terceiro parágrafo afirma que a razão 4kg/R$ 5,00 é interpretada como a
massa do produto comprada com um real. Que massa do produto é comprada com
R$ 1,00?
4kg
= 0,8kg
Resposta.
R$5,00
R$1,00 Portanto, um real compra 0,8 kg do produto.
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4. O volume ocupado por 10 gramas do material comprado para o laboratório da escola,
de acordo com o quarto parágrafo, vale
Resposta. Como 5 g ocupam 1 centímetro cúbico, 10 g ocuparão o dobro desse
volume, ou 2 cm3.

5. A razão R$ 5,00/4kg, no terceiro parágrafo, não pode representar o quanto o aluno
pagou pelos 4 kg do produto, porque esse é o valor pago por um quilograma do
produto. O valor de 1 kg do produto vale:
(a) R$ 6,00
6.

(b) R$ 4,00

(c) R$ 1,50

(d) R$ 1,00

Por que a interpretação dada no segundo parágrafo para a razão entre as massas
transportadas nos caminhões A e B está correta.

Resposta. Está correta porque os termos da razão são de mesma grandeza. Assim,
o resultado é adimensional.
400g = 80
7. Por que a razão
, referida no quarto parágrafo, é numericamente igual
5g
ao volume ocupado pelos 400 g de material.
Resposta. Porque a cada “porção” de 5 g ocupa o volume de 1 cm3.
8. Considere a densidade, d, como sendo a razão entre quantidade de massa de um
material que ocupa o volume de um centímetro cúbico (1 cm3) e esse volume e que
você está de posse de um objeto com massa igual a 360 g, ocupando um volume de
480 cm3.
360g
(a) Explique o significado da razão
480cm3 .
(b) Explique também o significado da razão inversa 480cm3/360g.
Resposta.
a) A razão representa a densidade do material, ou seja, cada
g centímetro cúbico do
360g
3g
=
=0,75
material tem massa de 0,75 g. (
)
480cm3
4cm3
cm3
b) A razão inversa é interpretada como o volume do material ocupado por um grama
do mesmo. Essa quantidade recebe
a denominação de volume específico
3
3
cm3
480cm
4cm
=
=1,33
(
)
360g
3g
g
9. Dois alunos fazem uma aposta para saber qual deles ganhará uma corrida de meia
distância. O tempo total gasto pelo perdedor foi de 15 minutos e a razão entre os
tempos gastos por esses alunos é igual a 5/4 .
(a) Explique qual é o significado dessa razão.
(b) Explique qual é o significado da razão inversa 4/5 ?
(c) Utilizando o raciocínio desenvolvido nos itens anteriores encontre o tempo gasto
pelo aluno que venceu a corrida.
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Resposta.
(a) A razão 5/4 = 1,25 compara os tempos gasto pelos alunos na corrida. Ela informa
que para cada segundo do aluno vencedor percorrendo uma certa distância, o aluno
perdedor gastava 1,25 segundos para percorrer essa mesma distância. De outra
forma: se uma dada distância é percorrida em 1,00 s pelo vencedor, essa mesma
distância será percorrida pelo perdedor em 1,25 s.
(b) A interpretação da razão inversa 4/5 = 0,8 é que para cada um segundo gasto
pelo aluno perdedor percorrendo uma certa distância equivalia a 0,8 segundos do
aluno ganhador percorrer essa mesma distância.
(c) Do item (a) encontramos o tempo do vencedor dividindo o tempo total do perdedor
(15,0s) por 1,25, obtendo 12 segundos. A explicação é que, para cada
15, 0
1,25s do perdedor equivale a 1,0s do ganhador, portanto, a razão
nos dá o
1, 25
número de “porções” de 1,25 contidos em 15,0. Sabendo o número de “porções” de
1,25 determinamos o tempo total do vencedor.

162

Física

Aula 8 - Jornada nas Terras da Razão (Parte 4)

N

esta última aula de uma série de quatro, depois que os alunos tiverem lidado com
a interpretação da razão, assim como de seu inverso, a professora e o professor
deverão generalizar a interpretação para a razão – essa generalização afirma que o
número obtido da razão sempre representa quantas vezes a grandeza do numerador
está associada com “uma unidade” daquela que esteja no denominador.
Para finalizar, é bom enfatizar que a completa capacidade de interpretar corretamente
os números obtidos de razões – diretas e inversas – somente será adquirida quando os
alunos forem expostos e levados a interpretar razões em diferentes contextos.
Considere os exemplos a seguir:
1. Se 16 gramas de oxigênio se combinam com 12 gramas de carbono, qual é o significado
16g
= 16 ? E da razão 1216 ? Essas razões nos informam quantos
da razão
12g
12
gramas de um elemento se combinam com um grama do outro elemento. A razão
16
12 nos diz que 1,33 g de oxigênio se combinam com 1,00 g de carbono para
formar o composto CO, monóxido de carbono. Já a razão 1216 nos diz que 0,75 g
de carbono se combinam com 1,00 g de oxigênio para formar o mesmo composto.
2. Uma pessoa percorre uma distância de 30 m em 2,5 s. Qual é a interpretação do
30,0m
2,5s
resultado de
? A razão 30,0m
=12,0 m , significa
2,5s ? E da razão
30,0m
2,5s
s
que essa pessoa se desloca de 12,0 metros em 1,0 segundo;
2,5s
=0,083 s , nos informa que transcorre um tempo de 0,083 s para
a razão
30,0m
m
cada 1,0 m percorrido pela pessoa. Dito de outra forma, a pessoa percorre
1,0 m em 0,083 s.

g
3. Você possui uma amostra com 651 g de um material cuja densidade é de 3,5 cm3.
Quanto deve valer o volume ocupado pela amostra? Muitos alunos tentarão utilizar
a fórmula da “densidade”, isto é, d= m V , apesar de não ter sido feita qualquer
menção à essa fórmula, mas apenas que o material possui 3,5 gramas em cada
centímetro cúbico. Um bom número de alunos ficará completamente perdido, não
sabendo o que fazer se não estão de posse da fórmula. Uma possível solução
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dos alunos poderá ser a seguinte: Primeiro eles responderão a pergunta sobre o
significado de 3,5 g 3 , e dirão que 3,5 é o número de gramas contidos em “um”
cm
centímetro cúbico, e que 3,5 g pode ser interpretado como uma “porção” unitária
de massa. E eles continuarão: se nós encontrarmos quantos pacotes de 3,5 g há
em 651 g da amostra, nós teremos obtido o número de centímetros cúbicos que
contém os 651g, desde que cada “porção” corresponde a um centímetro cúbico.
Portanto, o volume é de 186 cm3.
Qual é o valor do diâmetro de um círculo, se sua circunferência vale 38 cm? Alguns alunos
lembrarão que a fórmula relacionando o comprimento da circunferência,C, e o diâmetro,
D, é dada por C = πD, onde π = 3,1415 é conhecido como o número constante pi. Dessa
forma, eles poderão ser levados a pensar no valor 3,14 como sendo uma “porção” de
comprimento. Para determinar o diâmetro necessitamos determinar quantas “porções”
de 3,14 cm existem em 38 cm. Portanto, 3,14 cm na circunferência corresponderá a 1,00
cm no diâmetro e o diâmetro será conhecido simplesmente encontrando quantas vezes
3,14 está contido em 38 cm.
O professor deve estar atento ao fato de os alunos simplesmente manipularem a fórmula
relacionando C e D, dada por C = πD, pois, apesar de correta, não atesta que os alunos
tenham o entendimento do significado de π, nem tampouco garante que os alunos
desenvolveram algum raciocínio, eles simplesmente podem ter memorizado a fórmula.
Para finalizar vamos alterar o contexto, com o propósito de tornar a questão mais
interessante. Por exemplo: Os alunos estão de posse de um bloco contendo 4200
g de certo material que possui densidade 2,4 g 3 . Adicionando 800 g do mesmo
cm
material ao bloco, de quanto o volume do bloco aumentará? Uma solução imediata
é calcular os volumes de 5000 g e 4200 g e, em seguida, subtrair o volume de
5000g do volume do bloco contendo 4200 g. Contudo, quando os alunos forem
800g
capazes de interpretar que
fornece a resposta correta, eles estarão no
2,4g
cm3
caminho de adquirir a capacidade de raciocinar corretamente, especialmente, se eles
reconhecerem que esse problema é idêntico ao da circunferência e diâmetro acima
descrito.
Soluções dos exercícios do caderno da aluna e do aluno.
1. Qual é, de acordo com o texto, a interpretação geral para a razão entre dois
números?
Resposta. A interpretação geral para a razão é a que associa a quantidade do que
está representado no numerador com “uma unidade” do que está representado no
denominador.
2. O volume ocupado por 20,0 gramas da amostra descrita no segundo parágrafo vale
Resposta. Como 4 gramas ocupam o volume de 1 centímetro cúbico, 20 gramas
ocuparão 5 cm3.
3. Desenhe um círculo e indique sua circunferência e o seu diâmetro. Usando uma
régua e um pedaço de cordão meça o diâmetro do círculo e a sua circunferência.
Quanto vale e qual é o nome da razão entre os valores encontrados para a
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circunferência e o diâmetro?
Resposta: O nome da razão é π (pi) e vale 3,14.
4. Quantos gramas do material referido no quarto
parágrafo ocupa o volume de 15 cm3?
(a) 0,75 g

(b) 7,5 g

(c) 75,0 g

(d) 750,0 g

Resposta. Como a densidade do material é 5 gramas
por cm3, a massa que ocupará 15 cm3 será igual a 5x15 g = 75 gramas.
5. Você reconhece o símbolo π? Descreva-o.
Resposta. Esse símbolo é a letra do alfabeto grego pi (π). Ele representa a razão
entre o comprimento da circunferência de um círculo e o seu diâmetro.
6. Explique o raciocínio utilizado para concluir que 1 cm no diâmetro de um círculo
corresponde a 3,14 cm na sua circunferência.
Resposta. A razão entre o comprimento da circunferência de um círculo e o seu
diâmetro é dado por C/D = 3,14, logo cada unidade do denominador está relacionada
a 3,14 unidades da circunferência x (numerador).
7. Em dezembro de 2007 foi descoberto um novo material. Uma de suas características,
2,0g
a densidade, foi determinada como sendo igual a
.
cm3
(a) Qual a sua interpretação para a densidade do material?
Resposta. Ela representa a razão entre a quantidade de material que tem volume de
1 centímetro cúbico e esse volume.
0,5cm3
(b) Qual é a sua interpretação para o inverso da densidade, cujo valor é
?
g
Resposta: A razão inversa representa a relação entre o volume que é ocupado por
um grama de material e essa quantidade de massa.
(c) Qual é a massa do material que ocupa um volume de 14 cm3?
Resposta. Como a densidade do material é 2 gramas por cm3, a massa que ocupará
14 cm3 será igual a 2x14 g = 28 gramas.
(d) Adiciona-se 200 g desse material à amostra existente no laboratório de sua escola.
Calcule o volume adicionado à amostra.
Resposta. Como a densidade do material é 2 gramas por cm3, o volume ocupado por
200 g será de (200/2) cm3. Assim, o volume adicionado será de 100 cm3.
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Aula 9 - Proporção direta em cofre d’água com moedas

U

m poderoso modo de auxiliar os alunos na busca da capacidade de raciocinar é o
professor apresentar-lhe a representação gráfica.

No estudo das ciências e, em particular na Física, verifica-se a existência de um grande
número de fenômenos cujas grandezas envolvidas têm, entre si, relações matemáticas
de dependência. Entre as mais diversas relações existentes, duas delas serão estudadas
neste texto, são as relações diretas e as relações inversas.
A mais simples dessas relações é aquela em que as grandezas são diretamente
proporcionais. Nessa relação verifica-se que ao dobrar o valor de uma das grandezas a
outra também dobrará, e que se uma delas triplicar a outra será multiplicada por três, e
assim por diante.
Um exemplo clássico de proporção direta é a relação existente entre os valores da
massa e os correspondentes valores do volume para amostras do mesmo material. Para
exemplificar, considere amostras de um material hipotético cujos valores de massa (em
grama) e volume (em centímetro cúbico) aferidos são mostrados na tabela abaixo:
m(g)
V(cm3)

2,0
0,5

4,0
1,0

6,0
1,5

8,0
2,0

10,0
2,5

12,0
3,0

Dessa tabela vemos que a massa é proporcional ao volume, e que a razão
m = 2,0 = 4,0 = ⋅⋅⋅= 12,0 =4,0 g 3 é constante, significando que quatro gramas
V
0,5
1,0
3,0
cm
desse material têm volume de um centímetro cúbico e mais, as massas e os
correspondentes volumes de amostras desse material podem variar, mas a razão m V
permanece constante.
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O gráfico para esse exemplo é mostrado
ao lado. De maneira geral, um gráfico
é uma forma mais clara de visualizar o
comportamento dos valores das grandezas
de uma tabela de dados.
Da observação do gráfico da Fig. 1 podemos
concluir que:
1. Variações iguais de volume correspondem
a variações iguais de massa (ver triângulos
assinalados). Se o gráfico não fosse uma
reta as variações iguais de volume não
corresponderiam a variações iguais de
massa, conforme pode ser visto no gráfico
da Fig.2 a seguir, onde as variações no eixo
horizontal são iguais e as correspondentes
variações no eixo vertical são diferentes;

Fig 1

2. Se a variação do volume dobrar, a
correspondente variação da massa também
dobrará (ver triângulos cinza escuro
assinalados no primeiro dos gráficos);
3. A inclinação da reta, obtida da razão

/Δv é igual a 4,0 g/cm3, e representa uma

Δm

característica do material;

4. Para outros materiais as inclinações
das retas que representam as variações
Fig. 2
de
volume
e
as
correspondentes
g
variações de massa são diferentes de 4,0
Para o material M essa razão vale
cm3
8,0 g 3 e para o material M2 vale 2,0 g 3 . Um segundo exemplo, igualmente clássico,
cm
cm
é a relação entre o comprimento da circunferência, C, e o diâmetro do círculo, D,
representada pela fórmula,
C = πD ≈ 3,14 D.
De imediato, verificamos a razão C/D = 3,14, que significa que todas as circunferências
e os respectivos diâmetros são representados por uma única reta, ou seja, o gráfico da
relação entre C e D tem somente uma reta passando pela origem e com inclinação igual
a 3,14.
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De grande importância é a conclusão que a reta que representa a relação entre grandezas
diretamente proporcionais sempre passa pela origem do gráfico cartesiano respectivo.
Considere agora um sistema formado por uma mola
fixada verticalmente no teto de uma sala, conforme
mostrado na Figura 3 ao lado. Quando não houver massa
pendurada, o seu comprimento de repouso é dado por
Lo; se uma massa m é pendurada o comprimento da
mola aumenta, tornando-se L1.
O gráfico representando a relação entre o comprimento
da mola e a massa dependurada também é mostrado
na Figura 4.
Fig. 3

O gráfico da Figura 4 não representa uma proporção
direta porque o comprimento da mola não é zero
quando não houver massa suspensa, ou seja, a
reta representando o comportamento da extensão
da mola não passa pela origem.
Esse tipo de relação representada nesse gráfico é
conhecida como uma relação linear entre L e m.

Fig. 4

Soluções dos exercícios do caderno da aluna e do aluno.
1. O que o aluno observou, conforme descrito no primeiro parágrafo?
Resposta. O aluno observou que, ao depositar uma moeda no jarro, certa quantidade
de água entornava (derramava) do jarro, ao depositar duas moedas o dobro daquela
quantidade de água entornada (derramada) do jarro, e assim por diante.
2. Qual é o significado da expressão “e assim por diante”, no final do primeiro
parágrafo?
Resposta. Essa expressão significa que se o aluno depositar três moedas a quantidade
de água que entornará será correspondente a três vezes a água derramada por uma
moeda; que se forem depositadas dez moedas a água entornada ao depositar-se
moedas será igual a dez vezes a água entornada com uma só moeda. Ou seja,
a quantidade de água entornada será um múltiplo daquela entornada por uma só
moeda.
3. Explique o gráfico volume de moedas versus massa de moedas obtido da primeira
conclusão do aluno.
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Resposta. Esse gráfico nos mostra que o volume de moedas depositadas é
diretamente proporcional à massa de moedas, uma vez que o material de que são
feitas as moedas tem densidade constante.
4. Considerando que o volume da moeda de R$ 1,00 seja 0,5 cm3 e que o total de
água entornada foi de 200,0 cm3, escolha a opção que representa o total de dinheiro
acumulado no fundo do pote,
Resposta. Como uma moeda de R$ 1,00 tem volume de 0,5 cm3, o volume de R$
2,00 é 1 cm3. Uma vez que foram derramados 200,0 cm3 de água e que cada 1 cm3
corresponde a R$ 2,00, o valor total no fundo do pote é igual a 200xR$2,00 = R$
400,00. Alternativa correta: (d)
5. Explique conclusão 2 do texto.
Resposta. A conclusão 2 do aluno é a seguinte: o número de moedas depositadas
por vez está relacionado com a correspondente quantidade de água entornada. Toda
vez que o aluno deposita moedas no jarro, que está sempre cheio, essas moedas
ocuparão o espaço que era ocupado pela água que se derrama. Como todas as
moedas tem o mesmo volume, a água entornada por moeda é sempre a mesma.
6. Diga com suas palavras o que significa a inclinação da reta no gráfico volume de
moedas versus massa de moedas.
Resposta. O gráfico consiste de uma reta passando pela origem, com inclinação
dada por Δm/ΔV, sendo ∆m a quantidade de massa de moedas colocadas por vez e ∆V
o correspondente volume de moedas. A inclinação da reta fornece o valor numérico
da densidade do material de que são feitas as moedas.
7. Usando o enunciado da questão 4 acima e utilizando o mililitro (ml), que é uma
unidade de volume muito conhecida, determine quanto de água foi entornada, em
mililitros.
Resposta. Um metro cúbico tem volume igual a 1000 litros e cada litro tem mil mililitros,
isto é, 1 m3 = 1000 l = 103 x 103 ml = 106 ml. (A)
Também sabemos que 1 m3 = (100 cm)3 = (102 cm)3 = 106 cm3. (B)
Comparando os resultados (A) e (B) concluímos que 1 mililitro é equivalente a 1
cm3.
Portanto, como foram derramados 200,0 cm3 de água, concluímos que água entornada
foi de 200 ml.
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Aula 10 - Proporção inversa e o consumo de combustível

PROPORÇÃO INVERSA

N

o dia-a-dia nos deparamos com situações em que dada tarefa deve ser realizada e
que os meios que concorrem para essa realização relacionam-se de modo “invertido”,
ou seja, se um dos meios cresce o outro necessariamente deve diminuir.
Exemplifiquemos.
1. Normalmente, um automóvel faz o percurso entre as cidades A e B no intervalo de
tempo Δt. Em uma situação de emergência esse automóvel deve percorrer essa
distância no tempo Δt/2, isto é, na metade do tempo normal, para que isso ocorra,
velocidade deve dobrar.
Um automóvel faz viagens entre as cidades A e B, distantes 90 km uma da outra.
Para velocidades crescentes do automóvel, o tempo de viagem diminui de forma
inversamente proporcional, conforme a tabela a seguir, sendo o gráfico mostrado na
figura abaixo:
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v(km/h)

90,0

60,0

45,0

30,0

15,0

7,5

t(h)

1,0

1,5

2,0

3,0

6,0

12,0

2. Para “ladrilhar” uma parede, três trabalhadores foram contratados por uma semana.
Essa mesma tarefa seria executada mais rapidamente se mais homens fossem
contratados. Vamos considerar que uma sala com área de 120 m2 seja ladrilhada
em dois dias por três trabalhadores. Essa mesma sala seria ladrilhada em seis dias
se um único trabalhador realizasse a tarefa, ou em três dias se para a tarefa só
fossem contratados dois trabalhadores ou ainda em um dia e meio de serviços se
quatro trabalhadores realizassem a tarefa de ladrilhar a sala. Com esses dados
podemos obter um gráfico semelhante ao mostrado acima, fazendo-se as devidas
substituições de velocidade e tempo por número de dias e quantidade de trabalhadores,
respectivamente.
As grandezas que se comportam como o número de trabalhadores e o tempo de tarefa,
assim como a velocidade e o tempo de viagem no segundo, são chamadas de grandezas
inversamente proporcionais. Assim, para essas grandezas quando uma delas dobra de
valor a outra fica reduzida à metade, se uma triplica seu valor a outra fica dividida por
três, e assim por diante.

Soluções dos exercícios do caderno da aluna e do aluno.
1. (a) Qual foi a distância percorrida durante a primeira hora de viagem?
Resposta. 60 km
(b) Quanto combustível foi consumido na primeira hora de viagem?
Resposta. 6 litros
2. Qual a distância percorrida e a quantidade de combustível consumida em duas horas
de viagem?
Resposta. 120 km e 12 litros de combustível.
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3. Quais as conclusões que o aluno tirou a partir de suas observações?
Resposta. 1. O hodômetro registrava os mesmos acréscimos de distância a cada
meia hora; 2. A quantidade de combustível no tanque do carro diminuía do mesmo
valor a cada meia hora.
4. Qual a conclusão mais geral que o aluno tirou?
Resposta. A conclusão geral do aluno foi que a distância percorrida e a quantidade
de combustível no tanque comportam-se de forma inversa em relação ao tempo, isto
é, enquanto a distância percorrida aumenta com o passar do tempo, a quantidade de
combustível no tanque diminui.
5. (a) Escreva a razão entre a distância percorrida e o tempo de viagem para a primeira
meia hora.
Resposta. 30 km/0,5 h = 60 km/h
(b) Escreva a mesma razão para a primeira hora e para a segunda hora de viagem.
Resposta. Para a 1ª hora: 60 km/h; para a 2ª hora: 120 km/2 h = 60 km/h
6. Explique os resultados obtidos na questão anterior.
Resposta. As distâncias percorridas são iguais em tempos iguais.
7. O aluno observando o hodômetro do carro e o relógio determina a seguinte tabela
para a distância percorrida e o tempo de viagem.
s (distância,
km)
t (tempo, h)

30

60

90

120

150

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

a) Esboce o gráfico correspondente à tabela
acima.
(b) Podemos afirmar que há uma proporção
direta entre a distância percorrida e o tempo de
viagem? Se sim, determine o valor da constante
de proporcionalidade entre essas grandezas.
Resposta. O gráfico passa pela origem, sendo
uma proporção direta entre a distância percorrida
e o tempo de viagem, e tem inclinação igual a
60km
/h.
8. Chamando de s a distância percorrida pelo carro e de t o tempo de viagem, escreva
a razão que relaciona essas grandezas. Essa razão lhe lembra algo?
Resposta. s/t = 60 km/h; a velocidade do carro.
9. O aluno desenhou o seguinte gráfico para a
quantidade de combustível no tanque e o tempo
de viagem. Podemos afirmar que há uma relação
direta entre a quantidade de combustível no tanque
e o tempo de viagem? Explique. Que interpretação
você dá para a inclinação desse gráfico?
Resposta. Não, pois à medida que o tempo passa
a quantidade de combustível no tanque diminui.
Portanto,a relação é inversa.
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10. A partir dos valores da quantidade de combustível e do tempo de viagem, o aluno
concluiu que o consumo de combustível do carro era de um litro a cada dez quilômetros.
Em sua opinião os cálculos do aluno estão corretos? Justifique.
Resposta. O aluno está correto pois, conforme o texto, o carro percorre 30 km a cada
0,5 hora com um consumo de 3 litros nesse tempo.
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Aulas 11 e 12 - Escala

S

uponha dois objetos semelhantes e que um deles tenha todas as suas dimensões
lineares (comprimento, largura, altura) duas vezes maiores que as correspondentes
do outro objeto. Por qual fator as suas áreas (superficiais e transversais) e volumes
diferem? De que forma suas propriedades e características que dependem de suas
dimensões variam?
Apesar desse tipo de questionamento aparecer, comumente, em nosso dia-a-dia a grande
maioria dos alunos não está preparada para responder. É nossa obrigação, portanto,
auxiliar nossos alunos transpor esse obstáculo.

Inicialmente, vamos determinar o fator entre as dimensões lineares de dois objetos.
Considere que dois amigos estejam pescando em um lago e um deles percebe que sua
vara de pesca é mais curta que a de seu amigo. Durante o intervalo da pescaria ele coloca
as duas varas de pesca lado a lado e conclui que a sua vara de pesca tem a metade do
tamanho da outra. Outra maneira de dizer isso, é falar que a vara de pesca mais longa
tem o dobro do comprimento da vara de pesca mais curta, conforme esboçado na figura
abaixo.

A razão entre os comprimentos das varas de pesca vale 2 ou 0,5, dependendo da
comparação feita: se compararmos o comprimento da mais longa em relação a mais
curta a razão vale 2 e valerá 0,5 se a comparação for a inversa, ou seja, a mais curta em
relação a mais comprida.
Na linguagem Matemática essas razões são “D/d= 2” e “d/D= 0,5”, respectivamente, se
“D” é o comprimento da vara de pesca mais longa e “d” o da mais curta.
O número obtido da razão entre os comprimentos dos dois objetos (D/d ou d/D) é
chamado Fator de Escala. Portanto, Fator de Escala é definido como sendo a razão
entre dois comprimentos correspondentes de objetos semelhantes – lado ou diagonal de
174

Física

quadrados, raio ou diâmetro de círculos ou esferas, etc.

Na figura acima são mostrados objetos semelhantes de tamanhos diferentes e os
M
D
correspondentes comprimentos D e d, M e m. Para essas figuras as razões __ e __
m
d
representa o Fator de Escala, relacionando as figuras semelhantes.
Quando comparamos as áreas dos objetos
verificamos que a relação entre elas não é
linear com o fator de escala, ou seja, se as
dimensões lineares de um objeto dobrarem
sua área superficial não aumentará somente
por duas vezes. Claramente observa-se da
figura ao lado, na qual as dimensões lineares
aumentaram de uma vez e meia (d’ = 1,5 d),
que as áreas hachuradas correspondentes, A
e A’, não guardam entre si a relação 1,5.
Os professores são conhecedores das dificuldades apresentadas pelos alunos para
entender as relações de escala. Se os problemas envolvendo escalas são repetidos,
alguns alunos conseguem memorizar que a resposta correta é obtida, quase sempre,
elevando o fator de escala ao quadrado e ao cubo, quando se tratam de questões
relacionadas com áreas e volumes, respectivamente. Na verdade, pouquíssimos alunos
conseguem entender o quê está sendo feito em questões envolvendo escala.
Vamos analisar o que ocorre quando um quadrado de lado d tem o seu lado dobrado.
Nesse caso, se obtém um quadrado de lado D = 2d, como mostra a figura abaixo.

Observe que dobrando o lado do quadrado a área superficial, A’, do novo quadrado é
4 vezes maior, ou seja, a relação entre as áreas superficiais dos quadrados é igual ao
Fator de Escala elevado ao quadrado,
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A = d2
A’ = (d+d)2 = (2d)2 = 4d2, portanto, A’ = 4A.
Semelhantemente, ao quadrado podemos generalizar e afirmar que a áreas superficial
e transversal de um objeto aumentará, ou diminuirá, do fator de escala ao quadrado,
sempre que as dimensões lineares do objeto aumentar,ou diminuir, respectivamente.
É fácil observar que esse procedimento pode ser utilizado para fatores de escala fracionários.
Para um fator de escala 2,5, isto é, se as dimensões lineares de um objeto aumentam de
2,5, a sua área superficial aumentará para 6,25 da área do objeto original. É fácil observar
esse resultado para um quadrado, conforme pode ser visto na figura abaixo. Ao multiplicar
o lado por 2,5 podemos formar uma nova figura composta de quatro quadrados de área A,
dois retângulos de área A, e um quadrado pequeno de área A .
4

É interessante que o professor ressalte que, como mencionado anteriormente, todas as
áreas (superficial e transversal) de um objeto aumentarão, ou diminuirão, com o quadrado
do fator de escala.
Vamos verificar essa afirmativa para a área superficial de um cubo, cuja aresta foi
duplicada. As figuras abaixo mostram um cubo de aresta d e a superfície do cubo sobre
o plano – a área superficial do cubo é formada por seis quadrados de lado d, portanto a
área superficial do cubo é igual a 6d2.
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Ao duplicar a aresta do cubo a sua área
superficial será multiplicada pelo fator de
escala ao quadrado.
Portanto, a área superficial do cubo com
o dobro da aresta será quatro vezes maior,
conforme se pode ver na figura ao lado.

Soluções dos exercícios do caderno da aluna e do aluno. (AULA 11)
1. Explique o que significa “a planta da casa em escala 1:100”.
Resposta. Essa relação de escala significa que cada centímetro no desenho
corresponde a 100 centímetros da casa.
2. De acordo com o texto, quantos e quais são os cômodos da casa que seu pai planeja
construir?
Resposta. A casa é composta de sete cômodos, que são varanda, sala de estar, três
quartos, cozinha e banheiro.
3. Indique as dimensões (largura e comprimento) do quarto de sua irmã, assim como o
seu, conforme foi inicialmente apresentado pelo seu pai,
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Resposta. Alternativa (b). Ele propõe que os quartos sejam quadrados de lado 3,0 m,
cuja área é 9,0 m2.
4. Qual das opções abaixo melhor representa a forma e a área de seus quartos, conforme
a proposta feita pelo seu pai?
Resposta. Veja questão anterior.
5. (a) Qual a proposta que vocês fazem para seu pai em relação às dimensões de seus
quartos?
Resposta. Vocês acham que os quartos destinados a vocês são pequenos e que
deveriam dobrar de tamanho.
(b) A área do quarto proposto por você e sua irmã é igual a 36,0 m2, pois ao dobrar
de tamanho as dimensões dos quartos que vocês propõem, passando para 6,0 m, a
área quadruplica.
6. Quais os argumentos que seu pai usa para não aceitar as dimensões que vocês
propõem para seus quartos? Esses argumentos estão corretos? Justifique.
Resposta. O pai de vocês pondera que os quartos com as dimensões seis metros
(6,0 m) por seis metros (6,0 m) ficarão muito grandes, com área de trinta e seis
metros quadrados (36,0 m2) e argumenta que os custos com o material das paredes,
do telhado, do piso e da pintura, por exemplo, aumentarão de quatro vezes.
7. Seu pai propõe novas dimensões para os quartos vocês.
(a) Quais são essas dimensões?
Resposta. 3,0 m e 4,5 m.
(b) Com qual formato dos quartos propostos pelo seu pai?
Resposta. Retangular.
(c) Qual é a área dos quartos propostos?
Resposta. (3,0 m)x(4,5 m) = 13,5 m2.
11. Qual é a razão entre as áreas dos quartos obtidas no item (b) da 5ª questões e no (c)
da 7ª questão? O que essa razão significa?
36m2 = 2,67. Essa razão significa que o quarto proposto por vocês
Resposta. _____
13,5m2
tem área 2,67 vezes maior que aquele proposto por seu pai.
Soluções dos exercícios do caderno da aluna e do aluno. (AULA 12)
1. Descreva o monumento que existe nos jardins do colégio.
Resposta. O monumento é formado por três cubos suspensos, cujas arestas medem
um metro, dois metros e três metros (1,0 m; 2,0 m; 3,0 m).
2. Desenhe um cubo e indique sua aresta.
3. Por que a direção do colégio resolveu pintar o monumento?
Resposta. A Direção do colégio aproveitou a oportunidade para pintar os cubos que
estavam com as pinturas pichadas.
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4. O que diz a especificação de rendimento da tinta?
Resposta. A especificação de rendimento diz que cada litro de tinta pinta somente um
metro quadrado (1,0 m2).
5. Faça a distinção entre a palavra quadrado na frase “... para pintar somente um
metro quadrado (1,0 m2).” e a palavra quadrados na frase “...superfície de um cubo é
formada por seis quadrados iguais,”.
Resposta. “... para pintar somente um metro quadrado (1,0 m2).” Nesse caso a palavra
quadrado significa unidade de área”; “...superfície de um cubo é formada por seis
quadrados iguais,”. Aqui quadrado significa figura geométrica.
6. Assinale a alternativa que corresponde ao número de faces de um cubo e o formato
dessas faces.
Resposta. Alternativa (c).
7. Assinale se é verdadeira ou falsa à seguinte afirmativa: ”a área da superfície de um
cubo de aresta a é igual a 9a2”.
( ) Verdadeira

( X ) Falsa, pois essa área é 6a2.

8. Como o pintor concluiu que a área da superfície do cubo intermediário é 24,0 m2 e
que a área da superfície do cubo maior é igual a 54,0 m2?
Resposta. A área da superfície do cubo é igual a seis vezes a área da superfície de
uma face, que é quadrada. Assim, 6x(2,0m)2=24,0m2 e 6x(3,0m)2=54,0m2.
9. Você concorda com o pintor quando ele afirma que serão gastos 84,0 litros de tinta
para pintar os três cubos? Se sim, explique e diga quanta tinta será gasta em cada
um dos cubos do monumento.
Resposta. A soma das áreas superficiais dos três cubos é dada por (6,0+24,0+54,0)
m2 = 84,0m2. Como cada metro quadrado de superfície requer um litro de tinta serão
gastos 84,0 litros de tinta para pintar os três cubos.
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Considerações gerais para a professora, o professor
1. Reflexões introdutórias
A cada aula é importante lembrarmos, repetidamente, a que se propõe
o presente projeto: uma intervenção intensiva na rotina escolar do aluno
de 1º ano do Ensino Médio, com o objetivo de reduzir lacunas nas áreas
de leitura e de raciocínio lógico-matemático, numa aula estruturada no
seguinte formato: máximo de 5 páginas, sendo cerca de 2 para textos
e 3 para atividades e questões, estas últimas incluindo o espaço para o
aluno responder.
Tal proposta deriva da constatação inequívoca de que não só as maiores
lacunas estão nessas duas áreas ligadas à Língua Portuguesa e à
Matemática, mas também de que a maior parte dos déficits diagnosticados
nas demais áreas ou disciplinas tem relação com as limitações de leitura
e de raciocínio lógico-matemático.
O fato nos conduz à conclusão de que as aulas de Biologia, assim como
as demais, não devem explorar o conteúdo da disciplina em si; pelo
contrário, os textos, embora relacionados a temas da Biologia, devem
explorar aspectos ligados à leitura e ao raciocínio lógico-matemático. O
conteúdo em si da disciplina, tratado nessas aulas minimamente, será
enfatizado, trabalhado e aprendido em outro momento, a posteriori,
através das aulas curriculares normais, quando será usado, inclusive, o
livro didático de Biologia.
Nesse sentido, o estilo e o conteúdo das aulas deste projeto de intervenção
apresentam-se de forma bastante distinta da de uma aula tradicional. Nas
aulas de Biologia a equipe que elaborou o material decidiu considerar os
tipos de lacunas e o nível da maioria dos alunos dessa série, partindo da
adoção de uma linguagem coloquial a mais semelhante possível à forma
simples, despretensiosa e natural como os próprios alunos conversam
entre si. Em razão disso, os textos produzidos, especialmente nas
primeiras aulas, procuram ser pouco descritivos, simples e, sempre
que possível, dialógicos. O grau de complexidade, conforme dito, será
crescente e seqüencial.
Se quisermos resultados, ao mesmo tempo em que não pretendemos
desconsiderar a inteligência dos alunos, precisamos começar com a
realidade que os atinge, conquistando-os através dela. A intenção é
partir daí, do jeito coloquial deles falarem entre si e gradualmente, aula a
aula, após quebrar a resistência, introduzir textos mais complexos, com
mais vocabulário e melhor construídos.
Estudos têm demonstrado que, para a realidade do público a ser trabalhado
neste projeto, o ideal é que os textos não excedam 200 palavras, e as
orações não excedam 14 vocábulos. Contudo, em se tratando de textos
menos descritivos, dialógicos, bastante simples e coloquiais, o limite de
200 palavras torna-se um paradigma que não pode ser 100% aplicado.
Num diálogo precisa-se de interpolações várias para formular um evento
simples, que conduza a um pensamento simples, e isso demanda mais
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palavras do que outros tipos de textos – especialmente os descritivos. Podese constatar casos em que um diálogo do tipo coloquial, à semelhança
de alguns que propomos nas aulas de Biologia, e que venha a conter, por
exemplo, 500 palavras, pode cansar o aluno bem menos do que outras
formas textuais com 200. Em face disso, ainda que buscando respeitar o
princípio, os textos de Biologia se importaram mais com o sucesso na
apresentação do tema e no despertamento do interesse, do que na
obediência à universalização do paradigma da contagem de palavras.
Ao mesmo tempo, os autores de Biologia buscaram ser fiéis à
determinação do projeto de que, das cinco páginas do Caderno do Aluno,
aproximadamente duas sejam dedicadas a textos, e três a atividades/
questões, incluindo os espaços de resposta. Nas raríssimas exceções
em que essa regra não foi integralmente cumprida, o motivo deveu-se
ao contexto especial que se precisou dar à aula, evitando-se, assim,
termos os resultados comprometidos por um engessamento oriundo de
paradigmas não universais.
As questões e atividades, por sua vez, devem conduzir o aluno a se
relacionar com o texto, induzindo aquisição de vocabulário, interpretando-o
no todo e em suas partes, articulando as idéias, organizando o
pensamento, tirando conclusões e fazendo aplicações. Evidentemente
a exploração de conteúdo da Biologia não está proibida, ainda que os
textos venham a conter pouco conteúdo desse tipo para tal fim; porém,
esta ação não deve ser a ênfase, e precisa estar submetida ao foco da
leitura e do raciocínio lógico-matemático.
2. Temas e assuntos
Os temas das aulas procurarão seguir a seqüência da matriz curricular de
Biologia para o 1º ano do Ensino Médio. Como o objetivo não é trabalhar
conteúdo, mas eleger algum tema dentro do conteúdo como pano de
fundo para trabalhar leitura e/ou raciocínio lógico-matemático, a equipe
optou por temas e assuntos com maior potencial para esse fim, assim
como para despertar a postura crítica dos alunos.
3. Condução das aulas
A sugestão da equipe de Biologia é que a aula sempre comece, limitando
isso a poucos minutos iniciais, com a professora, a professora, o professor
instigando os alunos sobre o tema, despertando-lhes a curiosidade de
forma bem distante do padrão de aula curricular.
Em seguida, proceder à leitura do texto, que pode ser feita pela professora,
pela professora, o professor com a turma acompanhando, ou por um ou mais
alunos, intercalando-se. Seria interessante se a professora, a professora,
o professor fizesse breves comentários entremeados ao texto, ou após
ele, contudo resistindo à tendência de ministrar conteúdo sobre o assunto.
Perguntas dos alunos devem ser sempre bem-vindas, sempre se tendo o
cuidado de controlar o tempo. Por outro lado, a professora, a professora, o
professor deve resistir, também, às tentações de manifestar discordâncias
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pessoais à abordagem da aula de acordo com o material apresentado,
pois, embora esta possa conter falhas (nada é perfeito), passou por crivos
diversos e precisa conquistar a confiança do aluno para que se atinja os
resultados esperados.
Após a leitura, trabalhar as atividades/questões seguindo as
recomendações para cada uma, especificadas no próximo item.
Após solução da última atividade, é importante que a professora, a professora,
o professor conclua a
aula com alguma reflexão sobre o que foi feito até ali, buscando deixar a
turma ansiosa pelo que virá na aula seguinte.
Aspectos específicos da condução de cada aula serão, quando
necessário, abordados no Caderno da professora, da professora, o
professor respectivo à aula considerada.
4. Atividades/questões
As atividades relacionadas ao(s) texto(s) são diversificadas, incluindo
questões diretas e indiretas, reflexivas ou não, que explorem a proposta
de reforçar a leitura e/ou o raciocínio lógico-matemático, contemplando
as competências e habilidades expostas na matriz curricular de Biologia
do 1º ano do Ensino Médio. Usa-se desde a técnica de Cloze*, passando
por questões interpretativas e de coerência e lógica textual, atividades
que envolvam medições, formas geométricas, cálculos básicos (as
quatro operações, proporções, percentagem, entre outros), até leitura,
interpretação e produção de tabelas, mapas, figuras e gráficos.
No Caderno da professora, da professora, o professor, cada questão
será acompanhada pela descrição dos objetivos propostos, do tipo de
questão, dos conhecimentos/conteúdos envolvidos e a resposta, com
nota explicativa quando se fizer necessária.
Quando for aplicada ao texto a técnica de Cloze* de omissão de vocábulos,
as palavras escolhidas pelo aluno serão escritas nos próprios espaços
em branco do texto. Portanto, não haverá uma questão numerada.
No Caderno da professora, da professora, o professor as respostas
constarão no item “Questões”, porém não haverá uma questão numerada
respectiva, mas somente o título “Técnica de Cloze”.
(*) A técnica de Cloze foi criada por Taylor (1953) e consistia originalmente
na omissão sistemática de todos os quinto vocábulos do texto. O aluno
deveria preencher o espaço com a palavra que entendia ser adequada.
De eficácia comprovada, atualmente não se costuma restringir a omissão
ao quinto vocábulo.
Também se utiliza a omissão de um parágrafo intermediário, que funciona,
de imediato, como alavanca de motivação geral, não especificada. Com
a técnica de Cloze, do texto nasce uma curiosidade, e a necessidade
sentida de uma resposta (individual ou de grupo).
Uma terceira alternativa da técnica de Cloze consiste em fragmentar o
texto em partes, distribuindo-o, posteriormente, por grupos de alunos. O
objetivo é o de reconstrução do texto inicial a partir de fragmentos.
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Se os grupos apresentarem uma reconstrução uniforme, a professora,
o professor deve orientar os trabalhos subseqüentes para a exploração
das razões que motivaram a opção por essa reconstrução, salientando
os aspectos de coerência textual.
Quando a reconstrução não é homogênea entre os grupos, o trabalho
da professora, da professora, o professor começará pela proposta de
reflexão sobre as diversas alternativas apresentadas e a clarificação
dos porquês subjacentes. Concluído este trabalho, deve ser analisada e
salientada a coerência textual (Araújo, 1987).
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Aula 01 - Origem da Vida

1. Tema e assuntos
O tema desta primeira aula é Origem da Vida. Como o objetivo não é
trabalhar conteúdo, mas eleger algum tema dentro do conteúdo como
pano de fundo para trabalhar leitura e/ou raciocínio lógico-matemático,
a equipe elegeu os assuntos “geração espontânea” e “abiogênese x biogênese” para visar, também, o despertar da postura crítica dos alunos.
2. Texto
O texto da presente aula está dividido em duas partes, intercalado com
algumas atividades. Trata-se de um diálogo entre a professora, o professor de Biologia e alunos da classe. Na primeira parte trabalha-se,
entre outros fatores, a visão comum de que certas explicações aparentemente “absurdas” propostas no passado para determinadas questões
filosóficas e/ou científicas, a exemplo da origem da vida, teriam sido uma
demonstração de “burrice”. O diálogo no texto procura demonstrar que
a razão básica para as tais teses “absurdas” era apenas o desconhecimento temporário dos fatos, e que, para a ciência caminhar e descobrir,
é preciso destemor em relação ao risco de errar, assim como a abertura
de mente de qualquer proposição se manter permanentemente aberta
à contestação; caso contrário, corre-se risco mais sério de e perpetrar
falsas verdades na forma de dogmas científicos.
Nesse escopo, é importante que a professora, a professora, o professor
paralelamente desenvolva, com a turma, a máxima de Karl Popper: “Não
se pode comprovar uma teoria, apenas se pode demonstrar que está
errada. Uma teoria passa a científica expondo-se a si própria a possibilidade de ser refutada”. Uma discussão, simultânea ou posterior à aula
em pauta pode e deve ser gerada no sentido de demonstrar que cientistas também podem ser dogmáticos e assumir posturas intransigentes
quando as teses que defendem são contestadas, quando a contestação,
seja de que ordem, é salutar. Na verdade, é a mola-mestra da busca
pela verdade.
Por outro lado, também é função do texto desta aula produzir no aluno
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o despertar crítico em relação ao conhecimento, tirando-o da postura
passiva que costuma caracterizar a população diante das alegações
científicas presentes na mídia e nos livros, especialmente os didáticos.
É bastante comum que alunos, e mesmo adultos mais experientes, baseando-se no princípio da autoridade, assumam como verdade inconteste aquilo que algum cientista ou autor diz em dada obra ou veículo de
comunicação. Nosso interesse, aqui, também é o de trabalhar no aluno
a percepção de que cientistas e autores podem não só errar, como também ser vítima de certos desconhecimentos ou mesmo do seguir linhas
equivocadas de raciocínio. E que isso pode resultar na fabricação e repetição automática de “verdades” que, em fato, são alvo de refutações
relevantes nem sempre lembradas. Sugere-se que a professora, a professora, o professor explore esse lado com afinco.
3. Condução da aula

Seguir as “Considerações gerais para a professora, a professora, o
professor”.
4. Atividades/questões

1) No texto há duas palavras sublinhadas. Localize-as e faça os exercícios
a seguir. Se necessário, use o dicionário.
1.1) O que significa “espontânea”?
• Objetivos: Enriquecer o vocabulário do aluno.
• Tipo de questão: Pergunta direta, de consulta ao dicionário.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa,
vocabulário.
• Resposta: 1. Que resulta de um impulso ou tendência natural;
não-planejado ou estudado. 2. Que cresce ou se desenvolve sem
cultura ou trabalho humano.
• Nota explicativa: Se possível, o aluno deve verificar o
dicionário; se não, a professora, a professora, o professor
pode conduzir a turma a concluir o significado, através de
exemplos e fazendo os alunos perguntarem. Jamais, porém, a
professora, a professora, o professor deve simplesmente dar
a Resposta.
1.2) Sobre a expressão “geração espontânea”, o que ela quer dizer?
Refere-se à geração de quê?
• Objetivos: Aplicar o significado da palavra pesquisada ao contexto
do tema; aplicação de lógica textual.
• Tipo de questão: Pergunta direta interpretativa, de lógica
textual.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa,
exercício interpretativo de lógica textual. Biologia, origem da vida,
geração espontânea.
• Resposta: Por “geração espontânea” o texto refere-se à
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hipótese de geração de vida, surgindo espontaneamente a partir de
matéria não-viva.
• Nota explicativa: Apesar da simplicidade da questão, ela é
uma boa indutora de raciocínio; por isso é importante que a
professora, a professora, o professor garanta o exercício mental
do aluno, não permitindo simplesmente que um pergunte
ao outro ou à própria professora, ao própria professora, o
professor e apenas copie a resposta no espaço em branco. O
objetivo não é o de preencher o tempo da aula, mas de exercitar
a lógica interpretativa.
1.3) Que sentido o termo “engatinhando” dá à frase?
• Objetivos: Aplicar lógica textual interpretativa.
• Tipo de questão: Pergunta direta interpretativa, de lógica
textual.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa,
exercício interpretativo de lógica textual.
• Resposta: O termo “engatinhando” no contexto tem o sentido
de que, no tempo da hipótese da geração espontânea, a ciência
ainda carecia de conhecimentos hoje considerados elementares;
portanto, numa comparação da história da ciência com os estágios
da locomoção humana, a ciência encontrava-se em estágio bastante
inicial no seu desenvolvimento.
• Nota explicativa: A idéia é que o aluno compreenda que o
conhecimento científico é dinâmico e não encerrado, estando
submetido ao resultado de investigações que, a qualquer
tempo, podem refutar ou complementar um conhecimento que
se julgava como correto.
2) A partir do que diz o texto quanto à formação dessa palavra, como
você interpreta o significado correto de abiogênese?
• Objetivos: Compreender o significado final de termo não definido
diretamente, interpretando a junção de suas partes expostas no texto e
aplicando ao contexto.
• Tipo de questão: Pergunta direta interpretativa.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, exercício
interpretativo de texto. Biologia, origem da vida, abiogênese.
• Resposta: Letra (b) – a vida pode se originar de matéria não-viva.
• Nota explicativa: É interessante que a professora, a professora, o
professor trabalhe com os alunos os conceitos de matéria bruta e
matéria não-viva.
Técnica de Cloze
• Objetivos: descritos em “Considerações gerais para a professora, a
professora, o professor”.
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• Respostas:
(1) elétricas
(2) matéria
(3) Pasteur
(4) autor
3) Amplie seu vocabulário. Pesquise no dicionário o significado das
quatro palavras sublinhadas nessa parte do texto.
• Objetivos: Enriquecer o vocabulário do aluno e sua compreensão dos
tempos verbais.
• Tipo de questão: Pergunta direta, de consulta ao dicionário e aplicação
de tempo verbal.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, vocabulário,
tempos verbais.
• Respostas:
3.1) Aquoso: que é da natureza da água ou semelhante a ela; que
contém água.
3.2) Aleatoriamente. De forma aleatória; dependente de um
acontecimento incerto quanto às vantagens ou prejuízos;
dependente de oportunidade, sorte ou de resultado incerto.
3.3) Titubeou: vacilou; cambaleou; hesitou.
3.4) Simulando: fazendo parecer real o que não é.
Nota explicativa: Observar que algumas das palavras
selecionadas são tempos verbais não encontrados no
dicionário. O aluno terá que considerar, por si, o infinitivo,
para realizar a procura no dicionário. Finda a busca, o aluno
se vê obrigado a aplicar o significado lido ao tempo verbal que
consta no texto, adaptando o significado que terá de escrever
no espaço da questão. É importante que a professora, a
professora, o professor não deixe que os alunos simplesmente
copiem as definições do dicionário, incentivando-os a fazerem
as adaptações do tempo verbal.
4) O experimento de Miller demonstrou ser possível produzir compostos
orgânicos, como os aminoácidos, a partir de amônia, metano, hidrogênio
e vapor d’água, expostos a descargas elétricas e submetidos a
refrigeração. Considere a seguinte legenda: amônia = A e aminoácido =
B, e o fato de que cada aminoácido produzido no experimento utiliza, em
sua composição, os elementos constituintes da amônia. Agora, assinale
a opção na qual o gráfico representa melhor a concentração destes dois
compostos em função do tempo.
• Objetivos: Reafirmar o entendimento de que o experimento de Miller
reforçou a hipótese de Oparin; perceber que os aminoácidos são formados
a partir da amônia, e que o surgimento de um afeta a quantidade do
outro no ambiente; interpretar gráficos, relacionando-os às informações
dos textos.
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• Tipo de questão: Pergunta objetiva, com exigência de raciocínio
interpretativo e articulação da habilidade de interpretar o texto com a de
interpretar gráficos, relacionando as informações de ambas as fontes.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, lógica
textual interpretativa. Matemática, gráficos. Biologia, origem da vida,
atmosfera primitiva, hipótese de Oparin, experimento de Miller, química
da vida, aminoácidos, proteínas.
• Resposta: Item (e) – observar que a linha representando a amônia (A)
decresce com o tempo, simultaneamente à ascensão da linha que representa
os aminoácidos (B), demonstrando que a síntese de aminoácidos reduz a
quantidade de amônia no ambiente.
5) Por quê os aminoácidos produzidos no experimento de Miller foram
considerados por muitos como uma evidência em favor da teoria de
Oparin sobre a origem da vida, a ponto de a maioria dos livros de ciências
tratarem o assunto como praticamente “comprovado”?
• Objetivos: Localizar no texto a relação entre aminoácidos e proteínas,
conectando o fato à experiência de Miller e à relação desta com a suposta
comprovação da teoria de Oparin.
• Tipo de questão: Pergunta objetiva, que obriga o aluno a atentar para o
diálogo no texto, assim como a revê-lo em busca de melhor compreender
as relações solicitadas.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, lógica
textual interpretativa. Biologia, origem da vida, atmosfera primitiva,
hipótese de Oparin, experimento de Miller, química da vida, aminoácidos,
proteínas.
• Resposta: Porque os aminoácidos são os “blocos” (moléculas menores)
de construção das proteínas (moléculas maiores), e estas são a base da
vida.
6) Com base no comentário acima, em sua opinião os livros de ciências e
de Biologia devem:
• Objetivos: Construir postura crítica em relação ao conhecimento.
Perceber a transitoriedade do conhecimento científico. Formar opinião
face à contradição entre a prática comum de uma maioria dos livros
didáticos de ciências de “fixar” certos conhecimentos hipotéticos como
“verdades”, ao mesmo tempo em que omite outros conhecimentos que
refutam a tese eleita pelos autores dos livros. Exercitar a
expressão escrita do pensamento. Criatividade na proposição
de
soluções
alternativas
para
uma
situação-problema.
• Tipo de questão: Pergunta direta, reflexiva, exigindo comparações
lógicas e remetendo ao texto para averiguações; estimula a formação de
opinião a partir de informações científicas conflitantes.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, lógica
textual interpretativa. Biologia, origem da vida, abiogênese e biogênese,
atmosfera primitiva, hipótese de Oparin, experimento de Miller,
astrobiologia, hipóteses alternativas.
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• Resposta: Item (c).
• Nota explicativa: Está bem estabelecida a proposta de uma
atmosfera primitiva terrestre rica em dióxido de carbono e nitrogênio.
As quatro principais razões para isso são: a) o metano e a amônia
são destruídos pela luz solar e não existem fontes suficientes
para restabelecê-los; b) as atmosferas dos nossos vizinhos
Vênus e Marte são dominadas por dióxido de carbono (na Terra
devemos o oxigênio à presença de organismos fotossintetizantes,
como os fitoplâncton, as algas e as plantas verdes, que o
fabricam a partir do CO2, água e luz solar); c) na Terra primitiva
as erupções vulcânicas traziam à superfície enormes quantidades de
CO2; d) sabe-se que o Sol, inicialmente, emitia muito menos energia
(era mais “frio”) e, portanto, a Terra precisaria de um efeito estufa
bastante considerável para manter a temperatura acima de 0 graus
Celsius, a fim de impedir os oceanos de congelar. O CO2 é o gás
de efeito de estufa mais provável. Ao se supor que a existência de
água líquida é condição indispensável à origem da vida, e queremos
que surjam seres vivos nestas águas, os oceanos não poderiam
ser congelados. A partir de constatações desse tipo, experimentos
demonstraram que a presença de CO2 em simulações como a de UreyMiller não correspondia à expectativa de formação de aminoácidos
que se pretende necessários à formação de proteínas e ao surgimento
de vida primordial. Por conseguinte, espera-se que o aluno conclua
que a hipótese de Oparin e o experimento de Miller não devem ser
apresentados como a explicação correta para a origem da vida na
Terra, seja pelos livros didáticos, seja pelos professores. Que seja
apresentada apenas como uma das hipóteses levantadas nessa área,
e que tem sido seriamente contestada nos círculos científicos, uma
vez que há fortes evidências de que a atmosfera primitiva terrestre
não fosse a mesma prevista por Oparin (e também por Haldane, que
omitimos nos textos) e que orientou o experimento de Urey-Miller
Para descomplicar, não mencionamos Urey, que na verdade era o
orientador de Miller). Ainda, deve se aproveitar a oportunidade para
que os alunos concluam que, ao mesmo tempo em que cientistas
podem falhar em suas hipóteses, outros podem falhar na forma
como lidam com essas hipóteses, seja por desconhecimento ou
desatualização, seja por atitude dogmática ou outra razão qualquer.
Há casos em que pessoas elegem uma tese científica com a qual
simpatizam por algum motivo, e defendem-na emotivamente, mesmo
quando surgem elementos suficientes para refutá-la. Isso faz parte
da natureza humana, e não deve ser visto como motivo para se
desacreditar da Ciência, mas sim, para se saber lidar com ela sob uma
positiva postura crítica. O momento também deve ser aproveitado
para fortalecer nos alunos valores como a tolerância, o respeito e
o direito à expressão de distintos pontos de vista, valores estes
representados pela atitude embutida na resposta de que a hipótese
de Oparin deve continuar presente nos livros didáticos, assim como
outras, por mais divergentes que sejam entre si.
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Aula 2 - Método Científico

1. Tema e assuntos
O tema desta terceira aula é Método Científico. O assunto eleito dentro
do tema foi a demonstração das etapas básicas do método, aproveitando
para estimular no aluno a postura crítica diante do conhecimento, em
especial em relação ao que, na aula, chamamos de “achismo”, isto é,
a tendência humana – e que às vezes acontece até entre cientistas e
professores – de formar opiniões firmes sobre temas sem a preocupação
de averiguar criteriosamente os fatos. Outro interesse presente nesta
aula é o despertar para o fato de que o método científico também pode
ser aplicado em algumas situações do cotidiano, e não apenas para
questões da Ciência.
2. Texto
Há dois pequenos textos enriquecendo a presente aula. O primeiro,
intitulado “Método Científico – o quê é isso mesmo?” está dividido em
duas partes, intercalado com algumas atividades. A primeira parte,
novamente na forma de um diálogo entre a professora, a professora,
o professor de Biologia e alunos da classe, tem a função apenas de
introduzir o assunto, apresentando a discussão num contexto mais
voltado para a História da Ciência, e finda direcionando a uma figura,
que, pelo seu caráter didático, deve ser bem explorada pela professora,
pela professora, pela professora, o professor. A segunda parte concentrase nas etapas propriamente ditas do método.
O segundo texto, de título “A Biologia investigando crimes”, surge na
forma de uma micro-novela, apresentando o instigante mundo da biologia
forense como ambiente ideal para aplicação das etapas investigativas
do Método Científico. A partir de um caso fictício narrado, o aluno é
levado, através das questões postas em seguida, a identificar as etapas
do método durante a investigação pericial de um crime, e raciocinar para
chegar às conclusões corretas.
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3. Condução da aula
Seguir as “Considerações gerais para a professora, a professora, o
professor”.
4. Atividades/questões
Técnica de Cloze.
• Fundamentos e objetivos encontram-se descritos em “Considerações
gerais para a professora, a professora, o professor”.
• Respostas:
(1) minimizar/reduzir/diminuir
(2) verdade
(3) erro
(4) exclusivos/propriedade
(5) situações/questões
1) Coloque em ordem crescente, usando números, as etapas do método
expostas na figura e que encontram-se misturadas abaixo:
• Objetivos: Interpretar corretamente a figura/esquema e as informações
disponibilizadas pela mesma.
• Tipo de questão: Pergunta objetiva; interpretação de figura/esquema.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, exercício
interpretativo de texto associado à figura. Matemática, interpretação de
figura/esquema. Método científico, etapas.
• Respostas:
( 4 ) Verificação das hipóteses
( 6 ) Documentação
( 2 ) Perguntas
( 1 ) Observações
( 7 ) Descobertas
( 5 ) Conclusões
( 3 ) Hipóteses
2) Na continuação do texto, que você acabou de ler, está faltando um
parágrafo inteiro. Ele está reproduzido a seguir, veja só: “Depois que as
hipóteses são testadas, pode ser que nenhuma venha a ser validada,
ou seja, experimentos podem levar à conclusão de que nenhuma das
suposições feitas está correta. Se isso acontecer, novas hipóteses
podem ser formuladas e depois testadas”.
Perceba que o conteúdo dele é muito importante para dar sentido e
continuidade ao texto. Sua função, agora, é descobrir a localização
correta desse parágrafo. Ele se encaixa exatamente num daqueles
espaços numerados de 1 a 4. Em que lugar cabe o parágrafo omitido?
Por quê razão você acha que o lugar certo é esse que escolheu?
• Objetivos: A presente questão é aplicação da técnica de Cloze, cujos
objetivos encontram-se descritos em “Considerações gerais para a
professora, a professora, o professor”.
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• Tipo de questão: Técnica de Cloze por retirada de parágrafo.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos:Língua portuguesa, exercício
interpretativo de lógica textual. Método Científico, etapas.
• Resposta: O encaixe ideal para o parágrafo omitido é no espaço (3).
• Nota explicativa: O parágrafo anterior ao espaço (3) trata a
respeito de testes e verificações de hipóteses. O parágrafo
omitido dá seqüência ao método, referindo-se à etapa da
conclusão, usando como exemplo a possibilidade de nenhuma
hipótese haver sido validada pelos testes, o que levaria a novas
hipóteses. Em seguida, após o espaço (3), ocorre um “mas”,
num contexto de oposição a algo que foi dito em parágrafo
anterior, e menciona-se que os testes podem validar uma das
hipóteses propostas. No parágrafo seguinte, após o espaço
(4), já se encerra o texto tratando da etapa última do método
científico, a da descoberta. Além de esta ser a seqüência mais
lógica de argumentos, a afirmação de que “pode ser que os
testes reforcem uma das hipóteses” sendo antecedida por um
“mas”, como oposição a algum fato exposto antes dele, nos
leva a concluir que o parágrafo anterior é o omitido, isto é, o
que antes afirma a possibilidade de “pode ser que nenhuma
hipótese venha a ser validada” pelos testes. A confirmação vem
com o conteúdo do último parágrafo, onde se faz referência a
“uma vez comprovada a hipótese”, indicando que essa parte é
a seqüência imediata após o parágrafo que fala que os testes
podem reforçar uma das hipóteses, ou seja, o que já se localiza,
corretamente, entre os espaços (3) e (4).
3) Há duas palavras sublinhadas no texto. Pesquise o significado delas
no dicionário e anote aqui:
• Objetivos: Enriquecer o vocabulário do aluno.
• Tipo de questão: Pergunta objetiva, de consulta ao dicionário.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa,
vocabulário.
• Resposta:
Suposições: admissões por hipótese; considerações como provável.
Coerente: Que apresenta compatibilidade entre idéia e comportamento;
que tem nexo, consistente, lógico.
• Nota explicativa: Se possível, o aluno deve verificar o dicionário;
se não, a professora, a professora, o professor pode conduzir a
turma a concluir o significado, através de exemplos e fazendo os
alunos perguntarem. Jamais, porém, a professora, a professora, o
professor deve simplesmente dar a Resposta:
4) No segundo parágrafo dessa continuação do texto você deve ter
visto o vocábulo “nele”. Volte lá e releia aquela parte. No contexto do
parágrafo, o termo citado se refere a:
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• Objetivos: Compreender o significado de termo não definido
diretamente, interpretando sua posição e uso no texto e aplicando ao
contexto.
• Tipo de questão: Pergunta direta interpretativa.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, exercício
interpretativo de texto.
• Resposta: Item (b) – o método científico.
5) Pelo que você entendeu do texto, qual é a parte mais importante do
método científico?
• Objetivos: Aplicar lógica textual interpretativa básica. Identificar a
etapa de testes e verificações como a principal do Método Científico.
• Tipo de questão: Pergunta direta interpretativa.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, exercício
interpretativo de texto. Método científico, etapas.
• Resposta:
A resposta está no terceiro parágrafo da “Continuação” (parte 2 do texto):
“Nossas hipóteses, porém, podem estar erradas, ou parcialmente certas,
não é? Por isso, antes de adotar uma delas como possível verdade,
temos de arranjar um jeito de submetê-las, todas, a testes e verificaçôes.
Essa é a parte mais importante do método científico, pois se não fizermos
direito, todas as conclusões podem sair erradas”.
6) O biólogo forense, em sua investigação, seguiu rigorosamente os
princípios do método científico. Identifique e transcreva do texto as frases
que se relacionam a cada uma das etapas do método listadas abaixo.
• Objetivos: Aplicar lógica textual interpretativa. Identificar, num caso
prático, a seqüência correta de etapas do Método Científico.
• Tipo de questão: Pergunta direta interpretativa.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: língua portuguesa, exercício
interpretativo de texto. Método científico, etapas.
• Respostas:
6.1) Observação. Olhar atento como o de um detetive, o biólogo
examinou toda a área, e, finalmente, a vítima.
6.2) Perguntas: afogamento acidental ou assassinato?
6.3) Hipótese: – “Acho que esta mulher foi assassinada”, disse ao
detetive encarregado. “Mas preciso fazer mais exames e testes”.
6.4) Verificação da hipótese: No laboratório, após examinar os
pulmões, descobriu que não havia água neles.
6.5) Conclusões: – “Foi assassinato”, deduziu. “Pessoas que se
afogam sempre têm água nos pulmões. Esta mulher foi morta por
alguém e somente depois jogada na água, para parecer que se
afogou”.
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Aula 3 - Química da vida I

1. Tema e assuntos
O tema desta terceira aula é Química da Vida I. O assunto eleito
dentro do tema foi Carboidratos e Lipídios, principalmente por sua
representatividade, no que diz respeito às muitas aplicações possíveis na
educação para a saúde, garantindo maior significância para as aulas.
2. Texto
Foi elaborado um texto em formato dialógico, intitulado “A barriga
do Renato”, dividido em duas partes. Nesta terceira aula será usada
somente a primeira parte, ficando a segunda para a próxima (quarta
aula). O texto é bastante simples e coloquial, tornando-o mais familiar
e, portanto, mais convidativo para o aluno, integrando-o ao episódio de
forma mais natural, em vez de por simples obrigação escolar. Por outro
lado, possivelmente a maior parte dos estudantes se identificará com a
curta história, alguns por vivenciarem algo bastante semelhante em suas
famílias, ou com amigos próximos, enquanto outros por ser a realidade
de sua própria saúde.
A esta altura, sendo a terceira aula, o texto já começa a explorar um pouco
mais de conteúdo, embora ainda de maneira sutil e contextualizada,
distante de uma aula tradicional típica. A aplicação prática na saúde
individual e familiar está muito presente.
3. Condução da aula
Seguir as “Considerações gerais para a professora, o professor”. Atentar
especialmente para as questões que pedem participação da turma.
O tempo deverá ser rigorosamente cronometrado pela professora,
pela professora, o professor, evitando que os objetivos da aula saiam
prejudicados em função de demora excessiva em alguma atividade.
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4. Atividades/questões
Técnica de Cloze.
• Fundamentos e objetivos encontram-se descritos em
“Considerações gerais para a professora, o professor”.
• Tipo de questão: Técnica de Cloze por omissão de vocábulos.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, verbos,
lógica de interpretação. Biologia, química da vida, saúde, síndrome
metabólica.
• Respostas:
(1) visitando
(2) sensação
(3) ensopava/molhava
(4) jovem
(5) doutor
(6) saúde
(7) normal/aceitável
(8) piora
(9) açúcar/glicose
(10) cicatrizam
1) Seu professor irá escolher dois alunos da turma para ler, cada um,
separadamente, a Parte I da história com as palavras que os próprios
alunos escolheram para preencher os espaços em branco do texto.
1.1) Se não for você o escolhido, preste bastante atenção à leitura
feita pelos seus colegas e anote as palavras que eles usaram no
quadro a seguir.
• Objetivos:Ampliar vocabulário; exercitar atenção e concentração
na leitura, inclusive de terceiros; treinar a organização escrita.
• Tipo de questão: Pergunta objetiva, direta, de função
organizadora, não-interpretativa.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa,
escrita, ortografia. Matemática, organização em tabelas.
• Resposta: Variável, dependente das respostas dos colegas.
1.2) Tempo de discussão
Compare com as que você usou. Quantas coincidiram e quantas
não combinaram com as suas? Quais foram? Houve uma ou
mais palavras escolhidas por você que lhe parecem melhores do
que as que foram escolhidas por seus colegas? Caso afirmativo,
compartilhe com a turma e justifique sua escolha.
• Objetivos: Ampliar vocabulário; exercitar atenção e concentração
na leitura, inclusive de terceiros; treinar a organização escrita;
comparar produção própria com a de outros; tirar conclusões a partir
das comparações efetuadas; desenvolver a autocrítica; organizar o
pensamento; formar opinião.
• Tipo de questão: Perguntas indiretas, de função organizadora,
interpretativa e comparativa.
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• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa,
escrita, sinônimos. Matemática, organização lógico-comparativa.
• Resposta: Pessoal, variável, dependente do próprio aluno e dos
colegas participantes.
Nota explicativa: Professor, trabalhe esse item 1.2 na forma
de saudável e instigante discussão em sala de aula, fazendo
as aplicações básicas das conclusões obtidas pelos próprios
alunos a partir das observações que eles fizerem no exercício
anterior e nas discussões.
2) No segundo parágrafo você deve ter visto a palavra “paciente”. No
contexto da frase, esse vocábulo se refere a Renato como alguém que:
• Objetivos: Ampliar vocabulário; compreender o significado de termo
não definido diretamente, interpretando sua posição e uso no texto e
aplicando ao contexto.
• Tipo de questão: Pergunta direta interpretativa.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, exercício
interpretativo de texto.
• Resposta: Item (c) – está sob exame médico.
• Nota explicativa: A questão é por demais simples, podendo, para
alguns alunos, parecer simplória, até. Entretanto, para a maioria se
imbui de valor interpretativo, a partir do momento em que o aluno
se obriga a retornar ao texto, localizar e pensar sobre a palavra
escolhida, ainda que esta tenha seu significado já conhecido por
todos – o que não é o caso.
3) Amplie seu vocabulário: pesquise no dicionário o significado da palavra
“síndrome”.
• Objetivos: Enriquecer o vocabulário do aluno. Compreender melhor o
assunto central do texto.
• Tipo de questão: Objetiva, de consulta ao dicionário.
• Conhecimentos/conteúdos
envolvidos:
Língua
portuguesa,
vocabulário. Biologia, saúde, síndromes.
• Respostas: Síndrome: conjunto de sintomas que coletivamente
caracterizam determinada doença.
• Nota explicativa: Se possível, o aluno deve verificar o dicionário;
se não, a professora, o professor pode conduzir a turma a concluir o
significado, através de exemplos e fazendo os alunos perguntarem.
Jamais, a professora, o professor deve simplesmente dar a
Resposta:
4) Observe atentamente essa criativa figura. Faça uma pequena redação
falando sobre que mensagem ela consegue transmitir para você (não é
obrigado usar todas as linhas).
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• Objetivos: Desenvolver a organização do pensamento e a capacidade
de expor as idéias por escrito; refletir e tirar conclusões práticas a
respeito dos aspectos embutidos na temática da figura.
• Tipo de questão: Interpretativa, reflexiva, de produção textual.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, redação.
Matemática, interpretação de figuras. Biologia, química da vida, relação
entre saúde e hábitos de vida, obesidade, sedentarismo, doenças
relacionadas.
• Respostas: Por tratar-se de uma redação, a resposta é individual e por
demais variável.
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Aula 4 - Química da vida II

1. Tema e assuntos
O tema desta quarta aula é Química da Vida II. O assunto eleito dentro
do tema continua sendo Carboidratos e Lipídios, pelas mesmas razões
da aula anterior: entre outras, por sua representatividade, no que diz
respeito às muitas aplicações possíveis na educação para a saúde,
garantindo maior significância para as aulas.
2. Texto
Nesta quarta aula dá-se continuidade ao texto “A barriga do Renato”,
ou seja, sua segunda parte. A idéia é manter a simplicidade e o diálogo
coloquial, que o torna mais familiar e convidativo para o aluno, reduzindo
possível resistência comum a textos um pouco mais elaborados. O
contexto da história continua voltado para uma realidade prática que
pode ser, direta ou indiretamente, a de qualquer aluno, o que proporciona
maior identificação e significância.
Sendo a quarta aula, a continuidade do texto explora mais conteúdo,
apesar de ainda de forma amena em relação à expectativa que se
costuma ter em aulas curriculares comuns. O trabalho transdisciplinar
e a ênfase em leitura e raciocínio lógico-matemático torna-se mais
perceptível nas atividades e questões. Permanece a aplicação prática
na saúde individual e familiar.
3. Condução da aula
Seguir as “Considerações gerais para a professora, o professor”. Atentar
especialmente para as questões que pedem participação da turma.
O tempo deverá ser rigorosamente cronometrado pela professora,
pela professora, o professor, evitando que os objetivos da aula saiam
prejudicados em função de demora excessiva em alguma atividade.
Entretanto, as atividades não devem, de modo algum, ser negligenciadas
ou dispensadas.
4. Atividades/questões
As atividades e questões apresentam, nesta aula, especial ênfase no
raciocínio lógico-matemático.
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1) Amplie seu vocabulário – pesquise no dicionário o significado das
seguintes palavras (sublinhadas no texto).
• Objetivos: Enriquecer o vocabulário do aluno. Compreender melhor o
assunto central do texto.
• Tipo de questão: Objetiva, de consulta ao dicionário.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa,
vocabulário. Biologia, química da vida, carboidratos, saúde, nutrição.
• Respostas:
a) menosprezar: fazer pouco caso de.
b) carboidrato: grupo de substâncias químicas que compreende os
açúcares.
c) restringir: reduzir, limitar.
d) moderado: comedido; restrito; cauteloso.
• Nota explicativa: Se possível, o aluno deve verificar o dicionário;
se não, a professora, o professor pode conduzir a turma a concluir o
significado, através de exemplos e fazendo os alunos perguntarem.
Jamais, porém, a professora, o professor deve simplesmente dar a
Resposta.
2) Pelo texto, você entendeu que triglicerídeos e colesterol são substâncias
que pertencem ao grupo dos:
• Objetivos: Induzir à atenção sobre o texto; identificar corretamente os
triglicerídeos e o colesterol como exemplo de lipídios.
• Tipo de questão: Pergunta objetiva, direta.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, leitura.
Biologia, química da vida, lipídios, triglicerídeos e colesterol.
• Resposta: item (a) – lipídios
• Nota explicativa: A professora, o professor deve aproveitar a
oportunidade para adiantar, superficialmente, o que são os demais
itens da questão: b) carboidratos; c) hormônios; d) açúcares,
conceituando-os de forma rápida e prática e comparando algumas
de suas propriedades e funções com os lipídios.
3) Veja a tabela a seguir (tabela de referência para circunferência
abdominal):
Circunferência
abdominal em:

Risco de complicações metabólicas*
Aumentado

Muito aumentado

Homens

> 94 cm

> 102 cm

Mulheres

> 80 cm

> 88 cm

(*) Como “risco de complicações metabólicas” entende-se o risco
de a pessoa desenvolver problemas de saúde ligados à síndrome
metabólica, como diabetes, hipertensão, dislipidemias (colesterol
e/ou triglicerídeos altos), entre outros, podendo resultar em
doenças cardiovasculares.
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3.1) Com a ajuda de um(a) colega, meça sua circunferência
abdominal. Anote a medida e identifique-a junto à tabela de
referência. Sua circunferência abdominal está dentro de qual
categoria?
• Objetivos: Compreender medições; interagir com colegas;
despertar a consciência sobre obesidade abdominal; dominar
coleta, organização e comparação de dados.
• Tipo de questão: Objetiva, que exige integração entre trabalho
manual e intelectual.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Matemática, tabelas,
medidas, geometria, circunferência, comparações numéricas.
Biologia, anatomia, saúde, biometria.
• Resposta: Variável, a depender da medida tomada. Daqui em diante,
como as próximas questões seguem dependendo desta, adotarse-á uma medida de circunferência abdominal como exemplo para a
professora, o professor. Uma vez que Renato, o personagem do texto,
tem “quase um metro de barriga”, conforme dito pelo médico, optamos
por 98 cm.
Minha circunferência abdominal mede (ex.: 98 cm) centímetros e
está dentro da categoria:
( ) Normal
( X ) Risco aumentado
( ) Risco muito aumentado
• Nota explicativa: Primeiro, a professora, o professor deve
providenciar, antecipadamente, fitas métricas para uso nesta
aula; na impossibilidade de fitas métricas, pode-se optar por
pedaços grandes de barbante (cerca de 1,5 m cada), que o
aluno pode usar para medir, marcando o ponto do barbante
onde a medida fecha e depois medindo o comprimento do
mesmo com régua. Segundo, a professora, o professor deve
ajudar os alunos a observar o local exato para a medida, que na
maioria dos casos coincide aproximadamente com a altura do
umbigo. É importante que, na tomada da medida, a fita métrica
(ou o barbante) seja mantida perpendicular ao eixo do quadril,
num ângulo o mais reto possível, conforme mostra a figura;
é comum a tendência de se regular a fita na frente da barriga,
enquanto nas costas ela fica mais levantada, o que dará uma
medida falsa.
3.2) Faça uma amostragem de sua turma escolhendo doze colegas,
sendo seis rapazes e seis moças. Pergunte-lhes a medida da
circunferência abdominal de cada um e anote. Monte uma tabela
com os valores de circunferência abdominal do grupo que você
escolheu. Lembre-se de separar as medidas masculinas das
femininas.
• Objetivos: Compreender medições; interagir com colegas;
despertar a consciência sobre obesidade abdominal; dominar
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coleta, organização e comparação de dados; construir tabelas.
• Tipo de questão: Objetiva, que exige integração entre trabalho
manual e intelectual.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Matemática, tabelas,
medidas, geometria, circunferência, comparações numéricas.
Biologia, anatomia, saúde, biometria.
• Resposta: Variável, a depender da medida tomada. A seguir, um
modelo de tabela.
• Nota explicativa: A professora, o professor deve atentar para
o fato de que trabalhos envolvendo medidas corporais podem
causar constrangimentos a alguns alunos, podendo expor
alguns diante da turma. Assim, antes de iniciar a atividade,
a professora, o professor deve trabalhar com a turma, com a
maior ética e seriedade, o respeito às diferenças (especialmente
aspectos ligados a obesidade, magreza excessiva, altura
etc.) e a necessidade de se combater o bullying (quando uma
pessoa causa constrangimentos a outra, expondo-a ao ridículo
de alguma forma). Com sabedoria, deve conduzir a turma a
um clima onde o exercício de se medirem e informarem suas
medidas uns aos outros se torne um momento descontraído e,
ao mesmo tempo, respeitoso.
Circunferência abdominal

1

2

3

4

5

6

Rapazes
Moças

3.3) Identifique, na tabela que você montou, as medidas masculinas
e femininas que estão dentro dos limites considerados saudáveis , e
as que estão além dos limites saudáveis, indicando risco aumentado
ou muito aumentado de doenças cardiovasculares. Quantas são,
de cada? Isso representa quantos por cento do grupo que você
selecionou?
• Objetivos: Compreender medições; despertar a consciência sobre
obesidade abdominal; dominar coleta, organização e comparação
de dados; construir tabelas, calcular porcentagem.
• Tipo de questão: Objetiva, que exige raciocínio lógicomatemático.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Matemática, tabelas,
medidas, geometria, circunferência, comparações numéricas,
cálculos percentuais, símbolos. Biologia, anatomia, saúde,
biometria.
• Resposta: Variável, a depender das medidas obtidas.
• Nota explicativa: A professora, o professor deve atentar para
o fato de que trabalhos envolvendo medidas corporais podem
causar constrangimentos a alguns alunos, podendo expor alguns
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diante
da
turma.
Assim,
antes
de
iniciar
a
atividade, a professora, o professor deve trabalhar
com a turma, com a maior ética e seriedade,
o respeito às diferenças (especialmente aspectos ligados a
obesidade, magreza excessiva, altura etc.) e a necessidade
de se combater o bullying (quando uma pessoa causa
constrangimentos a outra, expondo-a ao ridículo de alguma
forma). Com sabedoria, deve conduzir a turma a um clima onde
o exercício de se medirem e informarem suas medidas uns
aos outros se torne um momento descontraído e, ao mesmo
tempo, respeitoso.
♂ Nº medidas saudáveis: _____

Percentual medidas saudáveis: ____%

♀ Nº medidas saudáveis: _____

Percentual medidas saudáveis: ____%

♂ Nº medidas risco aumentado: _____

Percentual medidas saudáveis: ____%

♀ Nº medidas risco aumentado: _____

Percentual medidas saudáveis: ____%

♂ Nº medidas risco muito aumentado:____

Percentual medidas saudáveis: ____%

♀ Nº medidas risco muito aumentado: ____

Percentual medidas saudáveis: ____%

3.4) A partir desses dados, construa um gráfico em forma de barras,
apresentando os percentuais calculados, e compare as proporções.
Pelas informações do gráfico, qual a realidade da sua amostragem
(o grupo escolhido por você) no que se refere à circunferência
abdominal? As proporções se equivalem, ou alguma prevalece?
Se uma se sobressai, qual?
• Objetivos: Compreender medições; despertar a consciência sobre
obesidade abdominal; dominar coleta, organização e comparação
de dados; construir gráficos.
• Tipo de questão: Subjetiva, que exige raciocínio lógicomatemático.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Matemática, tabelas,
medidas, geometria, circunferência, comparações numéricas,
cálculos percentuais, símbolos, gráficos. Biologia, anatomia, saúde,
biometria.
• Resposta: Variável, a depender das medidas obtidas.
3.5) Com base nessas informações que você mesmo obteve e
organizou, que conclusões pode tirar com relação à saúde do grupo
que você escolheu?
a) A maioria está dentro dos limites considerados saudáveis
b) A maioria está com risco aumentado de doenças metabólicas e
cardiovasculares
c) A maioria está com risco muito aumentado de doenças metabólicas
e cardiovasculares
d) Os percentuais de medidas saudáveis, com risco aumentado
e com risco muito aumentado se revelaram aproximadamente
equiparados
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e) O número de pessoas com medidas normais mostrou-se mais ou
menos equivalente à soma de pessoas com risco aumentado e muito
aumentado. Caso sua conclusão tenha sido outra, não contemplada nas
opções acima, escreva-a aqui:
Professora, professor, no caso de não haver tempo suficiente em sala de
aula, estimule seus alunos a trabalharem o IMC em casa, ou em outros
momentos fora de sala, seguindo as sugestões de atividades descritas
ao final dos exercícios do capítulo.
• Objetivos: Compreender medições; despertar a consciência sobre
obesidade abdominal; dominar coleta, organização e comparação de
dados; construir gráficos.
• Tipo de questão: Objetiva, interpretativa, que exige raciocínio lógicomatemático.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Matemática, tabelas,
medidas, geometria, circunferência, comparações numéricas, cálculos
percentuais, símbolos, gráficos. Biologia, anatomia, saúde, biometria.
• Resposta: variável, a depender das medidas obtidas.
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Aula 5 - Química da vida III

1. Tema e assuntos
O tema desta quinta aula é Química da Vida III. Foi escolhido, mais uma
vez, assunto ligado ao tema Carboidratos e Lipídios, pelas mesmas razões
das duas aulas anteriores: o fato de este assunto suscitar considerável
variedade de aplicações em educação para a saúde, fornecendo a
significância que se deseja para as aulas.
2. Texto
Nesta aula criou-se o texto “Corram que a diabetes vem aí!”. Seguindo o
plano de complexidade crescente a partir de aulas iniciais mais simples,
nesta o estilo do texto já se apresenta menos coloquial e com um pouco
mais de conteúdo biológico. O contexto persiste voltado para uma
realidade prática que, direta ou indiretamente, pode ser a de qualquer
aluno, e isso permite que os mesmos se identifiquem mais com aula.
Sendo já a quinta aula, a continuidade do texto explora mais conteúdo,
apesar de ainda de forma amena em relação à expectativa que se
costuma ter em aulas curriculares comuns. O trabalho transdisciplinar
e a ênfase em leitura e raciocínio lógico-matemático torna-se mais
perceptível nas atividades e questões. Permanece a aplicação prática
na saúde individual e familiar.
3. Condução da aula
Seguir as “Considerações gerais para a professora, o professor”. Atentar
especialmente para as questões que pedem participação da turma.
O tempo deverá ser rigorosamente cronometrado pela professora,
pela professora, o professor, evitando que os objetivos da aula saiam
prejudicados em função de demora excessiva em alguma atividade.
Entretanto, as atividades não devem, de modo algum, ser negligenciadas
ou dispensadas.
Professor, no caso de não haver tempo suficiente em sala de aula,
estimule seus alunos a trabalharem o IMC em casa, ou em outros
momentos fora de sala, seguindo as sugestões de atividades descritas
ao final dos exercícios do capítulo.
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4. Atividades/questões
Nesta aula as atividades e questões apresentam ênfase na interpretação
textual e no conteúdo de Biologia, mas não sem incluir um pouco de
raciocínio lógico-matemático.
Técnica de Cloze.
• Fundamentos e objetivos encontram-se descritos em “Considerações
gerais para a professora, a professora, o professor”.
• Tipo de questão: Técnica de Cloze por omissão de vocábulos.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, verbos,
lógica de interpretação. Biologia, química da vida, saúde, diabetes.
• Respostas:
(1) infância
(2) pâncreas
(3) maus
(4) energia
(5) circulação
(6) células
(7) hormônio
1) Seu professor irá escolher um aluno de sua turma para ler o texto
“Corram que a diabetes vem aí!”. Os espaços em branco devem ser lidos
com as palavras que os próprios alunos escolheram para preenchê-los.
1.1) Se for você o escolhido, ótimo! Mas se não for, fique atento à
leitura do seu colega, anotando as palavras que ele usou.
• Objetivos: Ampliar vocabulário; exercitar atenção e concentração
na leitura, inclusive de terceiros; treinar a organização escrita.
• Tipo de questão: Pergunta objetiva, direta, de função organizadora,
não-interpretativa.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa,
escrita, ortografia. Matemática, organização em tabelas.
• Resposta: Variável, dependente das respostas dos colegas. Os
dados devem ser anotados na tabela.disponibilizada na própria
questão.
Palavra nº
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Suas palavras (1 a 7)

Palavra nº

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7
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As palavras de seu colega (1 a 7)

1.2) Dentre as palavras escolhidas por você, houve alguma ou
algumas que lhe parecem melhores do que as que foram escolhidas
por seu colega? Nesse caso, peça à professora, aa professora, o
professor permissão para compartilhar com a turma e justifique sua
escolha.
• Objetivos: Ampliar vocabulário; exercitar atenção e concentração
na leitura, inclusive de terceiros; treinar a organização escrita;
comparar produção própria com a de outros; tirar conclusões a
partir das comparações efetuadas;
• Tipo de questão: Indireta, de função organizadora, interpretativa
e comparativa.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa,
escrita, sinônimos. Matemática, organização lógico-comparativa.
Biologia, anatomia, fisiologia, química da vida, carboidratos, saúde,
diabetes.
• Resposta: Pessoal, variável, dependente do próprio aluno e dos
colegas participantes.
• Nota explicativa: Feita a comparação, é possível que a maioria
dos alunos tenha chegado às mesmas palavras; porém, é
provável que haja divergência em relação a algumas. Em
qualquer caso, a professora, a professora, o professor deverá
direcionar a continuidade da aula, selecionando poucos
alunos para compartilharem suas conclusões de maneira que
o tempo fique dentro do estimado, não prejudicando as demais
atividades. O compartilhar, seguido de breve discussão, onde
um aluno (ou mais) explicitará se e por que achou palavras
suas melhores que palavras de outro(s), deve ser direcionado
para uma releitura do texto com o sentido e a coerência
proporcionados pela descoberta das palavras corretas.
2) O parágrafo seguinte pertence ao texto, mas foi omitido dele.
Identifique o local – A, B ou C – do texto onde seria mais coerente
o referido parágrafo ser inserido, dando mais sentido e coerência
ao texto.
“Mas se a célula receber glicose demais, só vai usar uma parte; o
restante é transformado em gordura e armazenado – é por isso que
comer carboidrato demais engorda tanto”.
Por quê você acha que o local escolhido é o mais indicado para
inserção do referido parágrafo?
• Objetivos: A presente questão é aplicação da técnica de Cloze,
cujos objetivos encontram-se descritos em “Considerações gerais
para a professora, a professora, o professor”.
• Tipo de questão: Técnica de Cloze por retirada de parágrafo.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa,
exercício interpretativo de lógica textual. Biologia, anatomia,
fisiologia, química da vida, carboidratos, saúde, diabetes.
• Resposta: O encaixe ideal para o parágrafo omitido é no espaço
(B).
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• Nota explicativa: Percebe-se que o parágrafo situado
imediatamente antes de (B) refere-se à importância da insulina
para fazer a glicose sair do sangue e entrar nas células,
enquanto o parágrafo imediatamente após (B) fala já de dois
problemas simultâneos à obesidade: o excesso de açúcar nas
células gerando “resistência à insulina” e o esgotamento do
pâncreas. O parágrafo omitido diz que “se a célula receber
glicose demais, só vai usar uma parte; o restante é transformado
em gordura e armazenado – é por isso que comer carboidrato
demais engorda tanto”. Fica evidente que seu teor, falando do
recebimento excessivo de glicose pelas células, a conseqüente
obesidade e a informação de que, por isso, comer carboidrato
demais engorda, faz a ligação entre os dois parágrafos antes
e depois de (B).
3. Liste pelo menos cinco tipos de carboidratos que fazem parte da sua
alimentação diária.
• Objetivos: Comprovar haver entendido o conceito de carboidratos;
refletir sobre a própria alimentação, fazendo paralelo com o texto; concluir
se está ou não se excedendo no consumo destes alimentos.
• Tipo de questão: Objetiva, direta.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, escrita.
Biologia, química da vida, carboidratos.
• Resposta: Pessoal, variável, dependente do próprio aluno.
4. Por que uma pessoa que consome muitos carboidratos ao longo dos
anos pode desenvolver diabetes tipo-2?
• Objetivos: Entender a lógica orgânica por trás da diabetes tipo-2; saber
relacionar o consumo excessivo de carboidratos ao risco de diabetes
tipo-2; refletir sobre a própria alimentação, fazendo paralelo com o
texto.
• Tipo de questão: Indireta, que exige reflexão sobre o texto e articulação
dos conhecimentos nele vinculados.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, escrita.
Biologia, química da vida, carboidratos.
• Resposta: O excesso de carboidratos satura o organismo com
moléculas de açúcares, induzindo o pâncreas a produzir sobrecarga de
insulina. A insulina excessiva gera resistência da célula ao hormônio,
implicando numa redução drástica da absorção de glicose pelas células.
O açúcar passa a se concentrar no sangue, provocando hiperglicemia e
suas conseqüências. É o diabetes tipo-2.
5. O destino do excesso de glicose que as células absorvem do sangue
é:
• Objetivos: Induzir à atenção sobre o texto; identificar que o excesso de
glicose absorvido pelas células é convertido em gordura, em sua maior
parte.
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• Tipo de questão: Pergunta objetiva, direta.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, leitura.
Biologia, química da vida, carboidratos, gorduras, fisiologia, bioenergética.
• Resposta: Item (b) – transformar-se em gordura.
• Nota explicativa: O organismo é programado para não desperdiçar
energia. A energia contida nos carboidratos é normalmente extraída,
nas células (mitocôndrias), para uso nas diversas atividades do
organismo que demandam energia. Entretanto, a energia excedente,
em vez de desperdiçada, é armazenada para possíveis necessidades
na forma de gordura, pois estas moléculas, além de mais estáveis
que os carboidratos, podem conter mais energia, ocupando menor
espaço.
6. A seguir consta uma relação de atividades que normalmente podem
ser realizadas pelo corpo humano. Identifique quais delas passariam a
ser prejudicadas caso houvesse privação de energia, caso as células
parassem de absorver glicose do sangue. Assinale um “X” nos itens que
você escolheu.
• Objetivos: Aplicar, num contexto prático, os conhecimentos obtidos
com a leitura e interpretação do texto.
• Tipo de questão: Objetiva, de raciocínio lógico e aplicação de
conhecimento.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Biologia, química da vida,
carboidratos, fisiologia, bioenergética.
• Resposta: Todos os itens devem ser marcados.
( X ) Andar
( X ) Pensar
( X ) Fazer abdominais
( X ) Jogar futebol
( X ) Levantar peso
( X ) Escrever
( X ) Tocar um instrumento musical
• Nota explicativa: A professora, a professora, o professor deve
buscar construir, no nível do aluno, a compreensão da lógica
biológica envolvida na questão proposta, a qual conduz à conclusão
de que a glicose é a fonte principal de energia para as células/o
organismo, e que a impossibilidade.
7. Quem sofre de falta de insulina pode tomá-la através de injeções. Pela
lógica, quem sofre de resistência à insulina, adiantará injetar mais no
corpo? Por quê?
• Objetivos: Compreender as variantes da diabetes; raciocinar sobre a
fisiologia básica envolvida no problema da diabetes;
• Tipo de questão: Subjetiva, indireta, que exige raciocínio sobre as
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informações trazidas no texto.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, lógica
interpretativa aplicada uma situação extra-texto. Biologia, química da
vida, carboidrato, saúde, diabetes, fisiologia, insulina.
• Resposta: Se uma pessoa apresenta resistência à insulina, isso
significa que este hormônio não consegue mais produzir nas células o
efeito necessário de induzir a absorção de glicose. Injetá-lo, portanto, só
aumentará a resistência que as células já têm à insulina.
• Nota explicativa: A injeção de insulina é mais comum em diabéticos
do tipo-1, tendo em vista que nestes o pâncreas não mais funciona.
Os diabéticos do tipo-2 muitas vezes têm o pâncreas funcionando
normalmente, produzindo insulina, porém esta não provoca mais o
efeito esperado. Por isso estes diabéticos, quando em descontrole,
emagrecem rapidamente, devido à “fome” de suas células
que, privadas da principal fonte de energia, a glicose, passam a
consumir todas as suas reservas, inclusive de proteínas. O doente
perde gordura e massa muscular. Além de uma rigorosa dieta, é
comum que os médicos receitem a estes pacientes medicamentos
por via oral que aumentam a sensibilidade das células à insulina,
permitindo, ao mesmo tempo, que a glicose volte a ser absorvida e
a glicemia diminua, poupando o pâncreas da sobrecarga que vinha
sofrendo. Entretanto, vale salientar que há casos de diabetes tipo-2
cuja evolução acaba demandando injeções de insulina, porém isto
não é o mais comum.
8. Observe o gráfico adiante. De acordo com as informações que ele traz,
correlacione as duas colunas na tabela posta em seguida, deixando-as
coerentes com o gráfico:
• Objetivos: Interpretar gráfico; articular informações de gráfico dispostas
numa tabela e correlacionar os dados da tabela; compreender que a
diabetes apresenta estatísticas elevadas.
• Tipo de questão: Parte subjetiva, parte objetiva, que exige raciocínio
sobre as informações proporcionadas pelo gráfico e misturadas na
tabela.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Matemática, gráficos,
tabelas, estatística, comparação e organização de dados. Biologia,
química da vida, carboidrato, saúde, diabetes.
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• Resposta:
Cidades

Percentuais de diabéticos

(1)

Rio de Janeiro

( 5)

8,89

(2)

Recife

( 1)

7,47

(3)

São Paulo

( 9)

6,48

(4)

Belém

( 10 )

7,60

(5)

Porto Alegre

( 2)

6,42

(6)

Salvador

(6 )

7,87

(7)

João Pessoa

( 8)

5,22

(8)

Brasília

( 7)

7,95

(9)

Fortaleza

(3 )

9,66

(10)

No Brasil

( 4)

7,16
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Aula 6 - Química da vida IV

1. Tema e assuntos
O tema desta sexta aula é Química da Vida IV. O assunto escolhido foi
Água, considerado um dos mais importantes como pré-requisito para a
compreensão do metabolismo e fisiologia dos seres vivos.
2. Texto
Nesta sexta aula elaboramos o texto “A eterna água – os dinossauros
beberam a mesma água que nós bebemos?”. O objetivo é enfatizar o
papel da água na formação do planeta e dos seres vivos, inclusive sua
perenidade cíclica, apresentando-a como elemento de união entre os
organismos ao longo do tempo. Atendendo ao plano de complexidade
crescente a partir de aulas iniciais mais simples, nesta o estilo do texto já
se apresenta mais descritivo e com mais conteúdo biológico, entretanto,
mantendo sua necessária simplicidade, numa abordagem que desperta
a curiosidade e o interesse. Observar-se-á, sempre, aplicações práticas
voltadas à saúde e ao dia-a-dia do aluno.
3. Condução da aula
Seguir as “Considerações gerais para a professora, a professora,
o professor”. Atentar especialmente para as questões que pedem
participação da turma. O tempo deverá ser rigorosamente cronometrado
pela professora, pela professora, o professor, evitando que os objetivos
da aula saiam prejudicados em função de demora excessiva em alguma
atividade. Entretanto, as atividades não devem, de modo algum, ser
negligenciadas ou dispensadas.
4. Atividades/questões
Nesta aula as atividades e questões apresentam ênfase na interpretação
textual e no conteúdo de Biologia, mas inclui um pouco de raciocínio
lógico-matemático, usando percentuais, gráficos e mapas. Assim como
nas aulas anteriores, a transdisciplinaridade está sempre presente,
havendo interseções com disciplinas como geografia e história, além de
língua portuguesa e matemática.
1. Encontre o significado das palavras sublinhadas no texto:
• Objetivos: Enriquecer o vocabulário do aluno. Compreender melhor o
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assunto central do texto.
• Tipo de questão: Objetiva, de consulta ao dicionário e/ou conclusão
junto com a turma.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa,
vocabulário. Biologia, química da vida, água.
• Respostas:
a) Emergiu: saiu de onde estava mergulhado; veio à tona; apareceu,
surgiu.
b) Ciclo: série de fenômenos ou de acontecimentos que se sucedem e
completam numa determinada ordem.
c) Depressões: áreas muito baixas de terreno em relação às vizinhas.
OBS: há várias definições, mas o aluno terá de se decidir por esta, a
partir de quando entender o contexto do assunto.
d) Subterrâneos: situados debaixo da terra.
• Nota explicativa: Se possível, o aluno deve verificar o dicionário;
se não, a professora, o professor pode conduzir a turma a concluir o
significado, através de exemplos e fazendo os alunos perguntarem.
Jamais, porém, a professora, o professor deve simplesmente dar a
Resposta:
2. No último parágrafo do texto você encontra o pronome “ele”. A quem
se refere?
• Objetivos: Compreender o significado de termo não definido
diretamente, interpretando sua posição e uso no texto e aplicando ao
contexto.
• Tipo de questão: Pergunta direta interpretativa.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, exercício
interpretativo de texto.
• Resposta: Ao ciclo da água.
3. Após a leitura do texto, você já é capaz de concluir algumas coisas
importantes. Identifique, a seguir, as afirmações verdadeiras (V) e as
falsas (F):
• Objetivos: Aplicar lógica textual interpretativa. Construir e firmar
conceitos básicos e eventos mencionados no texto.
• Tipo de questão: Objetiva, do tipo Verdadeiro ou Falso, aplicação
direta de interpretação de texto e conteúdo.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, lógica
interpretativa. Biologia, química da vida, água, história da Terra, história
da vida.
• Respostas:
( F ) A vida na Terra surgiu há cerca de 5 bilhões de anos.
( V ) A Terra possuía muitos vulcões ativos na sua superfície, por onde
emergia magma.
( V ) A água foi uma das principais responsáveis por esfriar a superfície
terrestre.
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( F ) O ciclo da água se iniciou com esta passando do estado líquido
para o gasoso.
4. Explique, em poucas palavras, o quê você acha que está errado nos
itens que marcou como falsos.
• Objetivos: Aplicar lógica textual interpretativa. Construir e firmar
conceitos básicos e eventos mencionados no texto. Elaborar conclusões
a partir da necessidade de justificar respostas objetivas. Expressar
pensamento por escrito.
• Tipo de questão: Justificativa por escrito de conclusões.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, lógica
interpretativa. Biologia, química da vida, água, história da Terra, história
da vida.
• Respostas:
1º item (F): segundo o texto, teria sido a própria Terra a surgir há 5 bilhões
de anos, e não a vida.
4º item (F): o ciclo se iniciou com a água passando do estado gasoso
para o líquido, e não do líquido para o gasoso.
5. O texto revela que:
a) O homem disputava a água com os dinossauros.
b) Os dinossauros surgiram antes de se iniciar o ciclo da água, e o
homem só pôde surgir depois.
c) Acredita-se que os seres humanos não conviveram com os dinossauros,
mas a água é um elemento comum aos dois.
d) Os dinossauros estavam plenamente adaptados desde antes de cair
a primeira chuva.
• Objetivos: Induzir à atenção sobre o texto; identificar que os seres
humanos e os dinossauros, de acordo com a teoria mais aceita
atualmente, não viveram no mesmo período. Identificar a água como
constituinte básico de todos os seres vivos, e que se preserva e se
mantém disponível com o passar das eras.
• Tipo de questão: Pergunta objetiva, direta.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, leitura,
interpretação. Biologia, química da vida, água, história da Terra, história
da vida.
• Resposta: Item (c).
6. O gráfico a seguir se refere à distribuição dos recursos hídricos
renováveis na Terra (2000). Observe-o com atenção e, a partir desta
questão, faça as duas atividades adiante:
• Para evitar equívocos que possam ser causados por tonalidades de
cinza no gráfico, expomos a seguir os percentuais presentes no mesmo
– AMÉRICA DO SUL: 27% - ÁSIA: 26% - AMÉRICA DO NORTE: 17% EUROPA: 15% - ÁFRICA: 9% - OCEANIA: 4% - AMÉRICA CENTRAL:
2%.
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6.1) Com a ajuda do seu professor, discuta com o restante da turma
o que são “recursos naturais renováveis”. Escreva sua conclusão
abaixo, em breves palavras:
• Objetivos: Ampliar vocabulário; despertar para a existência
de recursos que se renovam e outros que não se renovam, na
natureza.
• Tipo de questão: Subjetiva, promotora de discussão e de
raciocínio.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Geografia, recursos
hídricos; Biologia, química da vida, água, ecologia/meio ambiente,
recursos naturais renováveis.
• Resposta: O aluno deverá concluir que se trata de recursos
existentes na natureza e que, se usados corretamente, não se
esgotam, podendo durar para sempre.
• Nota explicativa: É importante a professora, o professor
conduzir a discussão de forma a despertar nos alunos a
percepção de que os recursos renováveis se esgotam, podendo
faltar para sempre, se o seu uso for irracional.
6.2) Após analisar o gráfico, pode-se chegar a diversas conclusões,
como estas abaixo. Porém, uma delas é falsa. Qual?
• Objetivos: Interpretar gráfico; entender e aplicar percentuais;
compreender que a distribuição de água doce no planeta não é
uniforme; despertar a consciência sobre a escassez de água para
parcela considerável da população.
• Tipo de questão: Subjetiva, interpretativa de gráficos e de dados,
que exige raciocínio lógico-matemático.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Matemática, símbolos,
percentuais, gráficos. Geografia, regiões continentais, distribuição
de recursos hídricos; Biologia, química da vida, água, ecologia/
meio ambiente.
• Resposta: item (b) - A América do Sul vem logo atrás da Ásia em
quantidade de água.
• Nota explicativa: O gráfico mostra que a América do Sul tem
27% da água, e a Ásia 26%, então a América do Sul vem logo à
frente da Ásia em quantidade de água, e não logo atrás.
7. O mapa abaixo mostra a localização do aqüífero Guarani (depósito de
água natural), que é a principal reserva de água subterrânea da América
do Sul. Vamos observar o mapa e responder o que se pede?
7.1) A partir do quê você aprendeu no texto, de onde veio toda essa
água subterrânea?
• Objetivos: Ler e interpretar mapa; visualizar a posição do Brasil
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na América do Sul e em relação a outros países; visualizar a
distribuição territorial do aqüífero Guarani entre países da América
do Sul; perceber que a maior parte do aqüífero está no subsolo
brasileiro; despertar a consciência sobre a escassez de água para
parcela considerável da população.
• Tipo de questão: Subjetiva, interpretativa de gráficos e de dados,
que exige raciocínio lógico-matemático.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Matemática, mapa,
símbolos, proporção. Geografia, América do Sul, países sulamericanos, distribuição de recursos hídricos aqüíferos; Biologia,
química da vida, água, ecologia/meio ambiente, recursos naturais
renováveis, recursos hídricos, aqüíferos.
• Resposta: O próprio texto responde, no penúltimo parágrafo:
“Grandes quantidades de água se acumularam em espaços
e depressões da crosta, dando origem aos lençóis d’água
subterrâneos e aos oceanos”.
7.2) De quais países, listados abaixo, o aqüífero Guarani está
presente no subsolo? Assinale no parêntese. Sublinhe o nome do
país cujo território abrange a maior parte do este recurso hídrico.
• Objetivos: Ler e interpretar mapa; visualizar a posição do Brasil
na América do Sul e em relação a outros países; visualizar a
distribuição territorial do aqüífero Guarani entre países da América
do Sul; perceber que a maior parte do aqüífero está no subsolo
brasileiro; despertar a consciência sobre a escassez de água para
parcela considerável da população.
• Tipo de questão: Subjetiva, interpretativa de gráficos e de dados,
que exige raciocínio lógico-matemático.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Matemática, mapa,
símbolos, proporção. Geografia, América do Sul, países sulamericanos, distribuição de recursos hídricos aqüíferos; Biologia,
química da vida, água, ecologia/meio ambiente, recursos naturais
renováveis, recursos hídricos, aqüíferos.
• Resposta:
( X ) Brasil
( X ) Argentina
( X ) Paraguai
( X ) Uruguai
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Aula 7 - Química da vida V

1. Tema e assuntos
O tema desta sétima aula é Química da Vida V. O assunto escolhido foi,
novamente, Água, em continuação ao que começou a ser trabalhado na
sexta aula.
2. Texto
Nesta sétima aula criamos o texto “A água é mesmo eterna? Como você
encara a água? Ela vai durar para sempre?”. Após havermos enfatizado
o papel da água na formação do planeta e dos seres vivos, inclusive
sua perenidade cíclica, apresentando-a como elemento de união entre
os organismos ao longo do tempo, agora o objetivo é demonstrar que,
embora seja considerada um recurso natural renovável, a água, se não
for usada racionalmente e com responsabilidade, pode se esgotar em
sua forma potável, causando uma crise de escassez e sede no planeta.
3. Condução da aula
Seguir as “Considerações gerais para a professora, o professor”. Atentar
especialmente para as questões que pedem participação da turma.
O tempo deverá ser rigorosamente cronometrado pela professora,
pela professora, o professor, evitando que os objetivos da aula saiam
prejudicados em função de demora excessiva em alguma atividade.
Entretanto, as atividades não devem, de modo algum, ser negligenciadas
ou dispensadas.
4. Atividades/questões
Nesta aula as atividades e questões apresentam ênfase no raciocínio
lógico-matemático e no conteúdo de Biologia. Entretanto, continuam
presentes atividades de interpretação e lógica textual, dentre outros
aspectos da língua portuguesa.
1. Enriqueça seu vocabulário: no texto há palavras sublinhadas – encontre
o significado delas e escreva nos espaços abaixo (consulte o dicionário,
se for preciso).
• Objetivos: Enriquecer o vocabulário do aluno. Compreender melhor o
assunto central do texto.
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• Tipo de questão: Objetiva, de consulta ao dicionário e/ou conclusão
junto com a turma.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa,
vocabulário. Biologia, química da vida, água.
• Respostas:
a) Icebergs: enorme massa de gelo que se desprende das geleiras e
flutua no mar com sua parte maior submersa.
b) Debilidade: fraqueza física, por idade ou doença.
c) Hidratar: Há várias definições, mas o aluno deverá interpretar que se
trata, simplemente, de “acrescentar ou repor água”.
d) Renovável: que pode ser renovado; possível de restaurar, de dar
novas forças.
• Nota explicativa: Se possível, o aluno deve verificar o dicionário;
se não, a professora, o professor pode conduzir a turma a concluir o
significado, através de exemplos e fazendo os alunos perguntarem.
Jamais, porém, a professora, o professor deve simplesmente dar a
Resposta.
2. Uma das maneiras como mais se desperdiça água em todo o mundo
é uma coisinha comum e corriqueira: torneiras pingando. Isso mesmo,
se uma torneira for deixada pingando, a quantidade de água perdida é
enorme. E quanto isso representa? Bem, é claro que vai depender de
cada caso, de quanta água vai estar derramando. Mas, para você ter uma
idéia, especialistas calcularam uma média e descobriram que, de gota em
gota, uma torneira com um “pequeno” vazamento provoca um desperdício
de 46 litros por dia.
2.1) Agora é a sua vez: quantos litros de água serão perdidos por
um vazamento desses, numa única torneira, ao longo de um mês
e de um ano?
• Objetivos: Praticar e firmar o raciocínio matemático; interpretar
enunciados; encontrar soluções para situações-problema; efetuar
operações matemáticas básicas; despertar a consciência para os
problemas de desperdício de água.
• Tipo de questão: Interpretativa, de raciocínio lógicomatemático.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Matemática, medidas
de volume, medidas de tempo, operações matemáticas básicas;
Biologia, química da vida, água, ecologia/meio ambiente, risco de
desperdício de água.
• Resposta: 46 litros/dia x 30 dias = 1.380 litros/mês x 12 meses =
16.560 litros/ano.
• Nota explicativa: A professora, o professor deverá ir além do
simples cálculo matemático, conduzindo a turma a perceber
como um fato corriqueiro e aparentemente simples, como
uma torneira gotejando, pode significar um impacto enorme
e bastante grave nas condições ambientais do planeta, pondo
em risco nosso próprio futuro.
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2.2) Suponha que em sua casa há uma caixa d’água com capacidade
de armazenamento para 2.990 litros. Se a torneira da pia da
cozinha estiver mal fechada ou com defeito, pingando gota a gota,
no mesmo ritmo calculado no item anterior desta questão, quantas
vezes sua caixa d’água esvaziará ao longo de um ano, somente
com este vazamento? (OBS: despreze as dízimas periódicas e
arredonde os decimais).
• Objetivos: Praticar e firmar o raciocínio matemático; interpretar
enunciados; encontrar soluções para situações-problema; efetuar
operações matemáticas básicas; despertar a consciência para os
problemas de desperdício de água.
• Tipo de questão: Interpretativa, de raciocínio lógicomatemático.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Matemática, medidas
de volume, medidas de tempo, operações matemáticas básicas;
Biologia, química da vida, água, ecologia/meio ambiente, risco de
desperdício de água.
• Respostas: Uma caixa d’água de 2.990 litros esvaziará
aproximadamente cinco vezes e meia ao longo de um ano, com
um vazamento de 46 litros por dia, ou de 16.560 litros por ano
• Nota explicativa: Idem recomendações da questão anterior.
• Esclarecimentos sobre a resolução - Pode-se resolver de várias
formas, como, por exemplo:
a) 16.560 litros / 2.990 litros = 5,53
OU
b) 46 litros 1 dia
2.990 litros X dias
46X = 2.990
X = 2.990/46
X = 65 dias (a caixa se esvaziará por completo a cada 65 dias)
Em um ano:
65 dias esvazia 1 vez
365 dias esvazia X vezes
65 X = 365
X = 365/65
X = 5,61
OBS: a pequena diferença nos resultados entre as duas resoluções
deve-se às dízimas periódicas desprezadas nas contas.
3. A partir das informações existentes no texto, pense e conclua: quantos
por cento do total de água do planeta estão disponíveis para consumo
humano, se desconsiderarmos a que está na forma de gelo e em
aqüíferos subterrâneos?
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• Objetivos: Praticar e firmar o raciocínio matemático; interpretar
enunciados; encontrar soluções para situações-problema; efetuar
operações matemáticas básicas; despertar a consciência para os
problemas de desperdício de água.
• Tipo de questão: Interpretativa, de raciocínio lógico-matemático.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Matemática, medidas de
volume, medidas de tempo, operações matemáticas básicas; Biologia,
química da vida, água, ecologia/meio ambiente, risco de desperdício de
água.
• Resposta: Somente 0,03% de toda a água do planeta está disponível
para consumo humano.
• Nota explicativa: Se 97% da água do planeta são salgada, então
3% da água total do planeta são doce. Somente 1% desses 3% está
disponível para consumo, ou seja, uma centésima parte de 3%.
Quanto é 1/100 de 3? O mesmo que 3/100, isto é, 003%. Pode-se,
ainda, resolver através de uma regra de três:
100% de toda a água doce do
3% da água total do planeta
planeta
X% da água total do planeta 1% da água doce do planeta disponível
para consumo humano
100 X = 3
X = 3/100
X = 0,03%
4. Transforme em um gráfico de barras a distribuição percentual de água
doce no planeta, conforme os dados fornecidos pelo texto.
• Objetivos: Dominar coleta, organização e comparação de dados;
construir gráficos; compreender percentuais; perceber que a distribuição
de água doce no planeta não é uniforme.
• Tipo de questão: Subjetiva, que exige raciocínio lógico-matemático.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Matemática, símbolos,
percentuais, gráficos. Geografia, regiões continentais, distribuição
de recursos hídricos; Biologia, química da vida, água, ecologia/meio
ambiente, risco de desperdício de água.
• Resposta:
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5. Lembra do Renato, aquele cara lá das primeiras aulas, que foi ao
médico e descobriu que sofria de síndrome metabólica? Pois é, o
coitado passa por cada uma... Um dia desses ele pegou uma virose
violenta – foi diarréia e vômito várias vezes ao dia, o dia todo. Ora,
vômito e diarréia fazem a pessoa perder muito líqüido, de maneira que
a desidratação pode acontecer em questão de horas. Aí, já sabe, né?
Nosso organismo só funciona com a quantidade certa de água em cada
parte, e a tabela seguinte mostra alguns exemplos de órgãos e o quanto
de água cada um precisa ter para funcionar bem. Dê só uma olhada nela:
Órgão
Rins
Músculos
Pulmões
Cérebro
Dentina
Ossos

Porcentagem aproximada de
água
60,8%
83,0%
70,0%
92,0%
12,0%
48,2%

O Renato sabia que se hidratar era importante, por isso tentou tomar
bastante água; mas não adiantava: quando se está com muita diarréia
e vômito, o intestino não consegue absorver bem a água. Aí, o negócio
é partir para tomar soro caseiro, mas se a coisa estiver muito intensa, o
melhor mesmo é correr ao hospital mais próximo e deixar que apliquem
soro direto na circulação sangüínea. Foi o que o Renato fez. Mas, se
ele tivesse ficado em casa só esperando passar, e continuasse tendo
diarréia e vômito, quais os três primeiros órgãos dele que sofreriam mais
rapidamente os efeitos danosos da desidratação? Explique por que você
chegou a essa conclusão.
• Objetivos: Praticar e firmar o raciocínio matemático; interpretar
enunciados; encontrar soluções para situações-problema; compreender
tabelas; entender percentuais; despertar a consciência sobre os riscos
da desidratação e da importância, para a saúde, do consumo adequado
de água.
• Tipo de questão: Subjetiva, interpretativa, de lógica textual.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa,
interpretação lógica de texto; Biologia, química da vida, água, saúde,
desidratação, fisiologia.
• Resposta: Os três órgãos que mais precisam de água, na lista dos seis
que constam da tabela, são: cérebro (92%), músculos (83%) e pulmões
(70%). Estes seriam, então, os que mais rapidamente sofreriam os danos
causados pela desidratação.
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Aula 8 - Química da vida VI

1. Tema e assuntos
O tema desta oitava aula é Química da Vida VI. O assunto escolhido
foi Vitaminas, fundamental para o entendimento do funcionamento das
células e do organismo como um todo.
2. Texto
Nesta sétima aula criamos dois textos: “Vitaminas, sem elas não dá –
quem regula os ‘motores’ do nosso corpo?” e “O versátil Retinol”. Sabese que as vitaminas são substâncias indispensáveis à construção e
correto funcionamento das células e, por conseqüência, de cada órgão
e sistema do corpo. Ambos os textos buscam, antes de mais nada,
despertar o aluno para realidades práticas como a da “fome oculta”, isto é,
a possibilidade freqüente de as pessoas se pensarem bem alimentadas,
porém estando desnutridas; do quanto esse fator é preponderante no
surgimento de doenças crônico-degenerativas e infecciosas; e de como a
nutrição baseada o consumo diário e variado de alimentos, especialmente
vegetais, é exigência para se ter saúde e vida longa.
3. Condução da aula
Seguir as “Considerações gerais para a professora, o professor”. Atentar
especialmente para as questões que pedem participação da turma.
O tempo deverá ser rigorosamente cronometrado pela professora,
pela professora, o professor, evitando que os objetivos da aula saiam
prejudicados em função de demora excessiva em alguma atividade.
Entretanto, as atividades não devem, de modo algum, ser negligenciadas
ou dispensadas.
Professor, o material do Primeiro, Aprender! não tem como meta cobrir
os conteúdos, de maneira que não é possível incluir tudo o que se julga
importante como conteúdo de Biologia numa aula que visa explorar
leitura, interpretação e raciocínio lógico-matemático. Por outro lado, há
limite obrigatório de espaço impresso que precisa ser respeitado. Assim,
deixamos como sugestão que, se possível, nessa aula, ou além dela,
a professora, o professor tente incluir um exercício usando rótulos de
alimentos com percentuais de composição dos mesmos. Essa atividade
enriquecerá ainda mais o aprendizado do aluno, estimulando-o a ler os
rótulos dos
alimentos e ajudando-o a entender seu significado.
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4. Atividades/questões
Nesta aula as atividades e questões apresentam ênfase no raciocínio
lógico-matemático e no conteúdo de Biologia, contudo garantindo a
permanência de atividades de interpretação e lógica textual, dentre
outros aspectos da língua portuguesa.
1. No quarto parágrafo do texto sobre Vitaminas, consta a palavra
“hábito”. A que tipo de hábito o contexto está se referindo?
• Objetivos: Compreender o significado de termo não definido
diretamente, interpretando sua posição e uso no texto e aplicando ao
contexto.
• Tipo de questão: Pergunta direta interpretativa.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, exercício
interpretativo de texto; Biologia: química da vida, vitaminas, hábitos
alimentares.
• Resposta: A resposta encontra-se no parágrafo terceiro, onde diz:
“para se garantir todas as vitaminas necessárias é preciso comer, se
possível todos os dias, uma grande variedade de frutas, verduras e
outros vegetais”. Ou seja, o hábito a que se refere o texto é o de nos
alimentarmos de uma grande variedade de frutas, verduras e outros
vegetais, todos os dias.
2. A maioria das pessoas imagina que se comer alguma coisa todo dia
sua nutrição está garantida. Mas não é verdade. Por exemplo, no Brasil o
número de obesos tem aumentado mais a cada ano, porém as pesquisas
mostram que grande parte dos obesos sofre de desnutrição e de doenças
causadas por ela. Assim, precisamos lembrar que não é importante
apenas comer, mas principalmente comer o que o corpo precisa, na
quantidade, qualidade e variedade certas. Como isso não é muito levado
em conta em nosso país, a desnutrição ainda é um problema social e
de saúde pública bastante sério. É preocupante o número de crianças
brasileiras desnutridas. A esse respeito, observe a tabela a seguir com
atenção, e depois raciocine sobre as perguntas feitas adiante:
Classes de renda familiar
mensal per capita (salário
mínimo)

Percentual de crianças menores de 10 anos
com déficit de peso
0 a 4 anos

5 a 9 anos

Até ¼

11,9

9,2

Mais de ¼ a ½

10,7

7,3

Mais de ½ a 1

6,9

4,3

Mais de 1 a 2

5,0

2,9

Mais de 2 a 5

2,5

1,4

Mais de 5

2,3

2,1

Fonte: Adaptado de IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e
Rendimento, Pesquisa de Orçamentos Familiares – 2002-2003.
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2.1) De acordo com a tabela há alguma relação entre o percentual
de crianças desnutridas e a renda familiar? Explique sua resposta,
em breves palavras.
• Objetivos: Praticar e firmar o raciocínio matemático; interpretar
enunciados; encontrar soluções para situações-problema;
compreender percentuais; interpretar tabelas; despertar a
consciência para a relação entre situação social e problemas de
saúde, especialmente nutricionais.
• Tipo de questão: Interpretativa, de raciocínio lógicomatemático.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Matemática, tabelas,
percentuais, medidas de renda e de idade; Língua portuguesa,
interpretação de texto; Geografia, problemas sociais e índices
nutricionais, renda per capita; Biologia, química da vida, vitaminas,
saúde, biometria.
• Resposta: Sim. Quanto menor a renda familiar, maior o percentual
de crianças desnutridas.
• Nota explicativa: É importante que, antes de deixar os alunos
resolverem as questões, a professora, o professor trabalhe
rapidamente com eles os conceitos de per capita e déficit.
2.2) Que grupo de crianças sofre mais com a desnutrição, o de 0 a
4 anos, ou o de 5 a 9? Como você chegou a essa conclusão?
• Objetivos: Praticar e firmar o raciocínio matemático; interpretar
enunciados; encontrar soluções para situações-problema;
compreender percentuais; interpretar tabelas; despertar a
consciência para a relação entre situação social e problemas de
saúde, especialmente nutricionais.
• Tipo de questão: Interpretativa, de raciocínio lógicomatemático.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Matemática, tabelas,
percentuais, medidas de renda e de idade; Língua portuguesa,
interpretação de texto; Geografia, problemas sociais e índices
nutricionais, renda per capita; Biologia, química da vida, vitaminas,
saúde, biometria.
• Resposta: O de 0 a 4 anos, pois são os percentuais mais elevados
da tabela.
2.3) Construa um gráfico de barras representando as informações
da tabela.
• Objetivos: Praticar e firmar o raciocínio matemático; interpretar
gráficos; compreender percentuais; interpretar tabelas; despertar
a consciência para a relação entre situação social e problemas de
saúde, especialmente nutricionais.
• Tipo de questão: Interpretativa, de raciocínio lógicomatemático.
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• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Matemática, tabelas,
gráficos, percentuais, medidas de renda e de idade; Geografia,
problemas sociais e índices nutricionais, renda per capita; Biologia,
química da vida, vitaminas, saúde, biometria.
• Resposta:

Professor, o material do Primeiro, Aprender! não tem como meta cobrir
os conteúdos, de maneira que não é possível incluir tudo o que se julga
importante como conteúdo de Biologia numa aula que visa explorar
leitura, interpretação e raciocínio lógico-matemático. Por outro lado, há
limite obrigatório de espaço impresso que precisa ser respeitado. Assim,
deixamos como sugestão que, se possível, nessa aula, ou além dela,
a professora, o professor tente incluir um exercício usando rótulos de
alimentos com percentuais de composição dos mesmos. Essa atividade
enriquecerá ainda mais o aprendizado do aluno, estimulando-o a ler os
rótulos dos alimentos e ajudando-o a entender seu significado.
3. Enriqueça o seu vocabulário. Procure no dicionário e/ou conclua com
seus colegas e professor, o significado correto dos termos sublinhados
no texto:
• Objetivos: Enriquecer o vocabulário do aluno. Compreender melhor o
assunto central do texto.
• Tipo de questão: Objetiva, de consulta ao dicionário e/ou conclusão
junto com a turma.
• Respostas:
a) Instáveis. Que não têm estabilidade; sem firmeza.
b) Mucosas. Qualquer dos quatro principais tipos de finas membranas
de tecido que cobrem ou revestem várias partes do corpo, secretam
muco, absorvem água, sais e outras substâncias.
c) Imunitário. Sistema de defesa dos organismos vivos contra
infecções.
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• Nota explicativa: Se possível, o aluno deve verificar o
dicionário; se não, a professora, o professor pode conduzir a
turma a concluir o significado, através de exemplos e fazendo
os alunos perguntarem. Jamais, porém, a professora, o
professor deve simplesmente dar a Resposta.
4. Através da leitura do texto pode-se concluir que a vitamina A:
a) É um tipo de radical livre
b) É uma substância antioxidante
c) Apresenta-se na forma de provitamina A em todos os alimentos
d) Pode causar doenças degenerativas e envelhecimento precoce
• Objetivos: Induzir à atenção sobre o texto; identificar a vitamina A como
uma substância antioxidante. Compreender os conceitos de radicais
livres e de provitamina; entender que a provitamina A ocorre nos alimentos
vegetais, enquanto nos animais ocorre a vitamina A propriamente dita;
compreender a função da vitamina A como minimizadora de doenças
degenerativas e do envelhecimento precoce.
• Tipo de questão: Pergunta objetiva, direta.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, leitura,
interpretação. Biologia, química da vida, vitaminas, vitamina A, saúde,
radicais livres, antioxidantes, envelhecimento precoce, doenças
degenerativas.
• Resposta: Item (b).
5. Assinale a opção que indica uma função que não é exercida pela
vitamina A:
a) Combate o envelhecimento precoce
b) Melhora o sistema imunitário
c) Inibe a visão noturna
d) Atua na formação dos dentes e dos ossos
• Objetivos: Induzir à atenção sobre o texto; identificar a vitamina A como
uma substância indispensaável para a visão, especialmente a noturna,
e como importante para o sistema imunitário, na formação de ossos e
dentes e no combate ao envelhecimento precoce.
• Tipo de questão: Pergunta objetiva, direta.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, leitura,
interpretação. Biologia, química da vida, vitaminas, vitamina A, saúde.
• Resposta: Item (c).
6. Um jovem atleta fez um exame onde se diagnosticou que seu consumo
diário de vitamina A estava muito pequeno, trezentos microgramas (300
μg), comprometendo o seu desempenho. Para esta vitamina os médicos
recomendam uma dose diária variando entre 800 e 1000 μg. Neste caso,
quantas vezes este atleta deverá aumentar a sua dose diária de modo a sair
da avitaminose? Considere como ideal uma dose diária de 855 μg.
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• Objetivos: Praticar e firmar o raciocínio matemático; interpretar
enunciados; encontrar soluções para situações-problema; despertar a
consciência para a importância das vitaminas nas diversas necessidades
do organismo.
• Tipo de questão: Interpretativa, de raciocínio lógico-matemático.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Matemática, medidas de
peso, proporção, operações matemáticas básicas; Língua portuguesa,
interpretação de texto; Biologia, química da vida, vitaminas, vitamina A,
saúde.
• Resposta: 855 / 300 μg = 2,85 μg. O atleta teria que aumentar a dose
diária de vitamina A em 2,85 vezes.
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Aula 9 - Microscopia

hƩp://www.cienciahoje.pt/files/19/19792.jpg

1. Tema e assuntos
Conforme foi dito anteriormente, o objetivo do Primeiro Aprender não
é trabalhar conteúdo, mas eleger temas dentro do conteúdo de cada
disciplina como pano de fundo para trabalhar leitura e/ou raciocínio lógicomatemático, a fim de reduzir lacunas nessas áreas. Entretanto, também
foi previsto que, após as primeiras oito aulas, é esperado que os alunos
já tenham quebrado parcialmente a resistência ao que a maioria julga
“difícil de aprender”, achando que não são capazes. Em isso ocorrendo,
é possível cumprir a meta previamente traçada de também se inserir
conteúdos gradualmente, assim como irmos introduzindo textos mais
complexos, com mais vocabulário e melhor construídos.
O tema desta nona aula é Microscopia, havendo sido construída nessa
perspectiva de mudanças graduais de complexidade e inserção de
conteúdo, sem perder o foco do Primeiro Aprender.
2. Texto
O texto desta aula tem por título “O incrível mundo invisível: as grandes
descobertas de um vendedor de tecidos”. Seu conteúdo trata da invenção
do microscópio e da contribuição de Leeuwenhoek. O texto, escrito em
forma narrativa, promove o aprendizado não só da história da microscopia
de uma maneira interessante e curiosa, mas também é construído numa
abordagem leve e ao mesmo tempo indutora de reflexão: questiona o
paradigma atual de que a Ciência é exclusividade do mundo acadêmico
e que ser cientista é opção somente para pessoas diplomadas em
universidades,e evidencia o fato de que o espírito investigativo pode estar
presente em pessoas comuns (como Leeuwenhoek, que era vendedor
de tecidos), podendo, estas, fazerem revoluções científicas e causarem
grande impacto na sociedade tanto quanto ou mais que os doutores
universitários, com seus títulos e suas teses.
Uma das lições do texto é que, para isso, atitude e curiosidade valem
mais do que o conhecimento estabelecido. A professora, o professor deve
explorar estes aspectos durante a aula, e mesmo após, conduzindo a turma
à reflexão e extraindo lições valiosas do tema. Isso é bem mais importante
para formar um aluno que pensa do que as informações sobre microscopia
propriamente dita; afinal, a capacidade de pensar é um processo
complexo que precisa ser construído enquanto se consolidam certas
conexões no cérebro da criança e do jovem, por isso demanda senso
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de urgência; já as informações sobre qualquer conteúdo, na realidade
atual, podem ser acessadas e obtidas em fontes diversas, a qualquer
momento que o aluno pensante precisar e decidir conhecer.
3. Condução da aula
Seguir as “Considerações gerais para a professora, o professor”, que
acompanharam o Caderno da professora, da professora, o professor das
primeiras oito aulas. Atentar especialmente para as questões que pedem
participação da turma. O tempo deverá ser rigorosamente cronometrado
pela professora, pela professora, o professor, evitando que os objetivos
da aula saiam prejudicados em função de demora excessiva em alguma
atividade. Entretanto, as atividades não devem, de modo algum, ser
negligenciadas ou dispensadas.
Professor, se possível, articule essa aula com o uso de laboratórios de
ciências e de informática.
4. Atividades/questões
1. Para começar, consulte no dicionário, ou discuta com seus colegas
e professor, o correto significado das palavras a seguir, extraídas do
texto:
a) Autodidatas
b) Latim
c) Biconvexa
d) Antecessores
• Objetivos: Enriquecer o vocabulário do aluno.
• Tipo de questão: Pergunta direta, de consulta ao dicionário.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, vocabulário. Física, ótica, lentes.
• Resposta:
a) pessoas que aprendem por si mesmas
b) língua dos romanos, na Antiguidade, e que é a base de construção de
muitas línguas, como o português, o espanhol e o francês.
c) convexa dos dois lados (convexa = de saliência curva; arredondado
exteriormente).
d) aqueles que antecedem; que vêm antes.
• Nota explicativa: Se possível, o aluno deve verificar o
dicionário; se não, a professora, o professor pode conduzir
a turma a concluir o significado, através de exemplos e
fazendo os alunos perguntarem. Jamais, porém, a professora,
o professor deve simplesmente dar a resposta. A professora,
o professor deve lembrar-se de que há possibilidade de
haver mais de uma definição para uma mesma palavra;
nesse caso, será preciso deduzir com a turma a que melhor
se aplica ao contexto. Na palavra biconvexa, a professora,
o professor deve intervir pedindo que pesquisem também o
significado de convexo. Verificar que algumas palavras estão
Biologia

231

no feminino e/ou no plural, e isso deve ser observado pelo
aluno; perceber isso e adaptar a definição do dicionário à forma
como a palavra está escrita faz parte dos objetivos da questão.
2. Leeuwenhoek foi o inventor do microscópio? Explique.
• Objetivos: Aplicar lógica textual interpretativa.
• Tipo de questão: Pergunta direta interpretativa, de lógica textual.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, exercício
interpretativo de lógica textual. Biologia, microscopia, histórico.
• Resposta: Não. Quem inventou o microscópio foi Hans Jansen e seu
filho Zacarias. O que Leeuwenhoek fez foi utilizar um tipo de microscópio
para observar seres invisíveis ao olho humano pela primeira vez,
desvendando um novo mundo até então desconhecido.
• Nota explicativa: A pergunta parece simplória, no entanto é
bastante inteligente. Ao ler o texto, se o aluno não estiver atento e
acabar fazendo uma leitura mecânica – como é comum à maioria
dos alunos que lêem mas não interpretam – , facilmente confundirá
o personagem central da história, Leeuwenhoek, como sendo o
inventor do microscópio. A questão foi formulada para levar o aluno
a retornar ao texto, se preciso for, e constatar, mediante leitura
e interpretação, o que realmente fez Leeuwenhoek, e quem foi o
inventor do microscópio.
3. O texto revela que Leeuwenhoek descobriu um mundo invisível,
microscópico, coexistindo conosco, do qual não tínhamos conhecimento.
A partir daí, é óbvio que muita coisa mudou em nosso entendimento de
mundo, como, por exemplo, no caso de muitas doenças, assim como
na compreensão do próprio corpo humano. Em sua percepção, como
as grandes descobertas daquele “vendedor de tecidos” influenciaram a
compreensão do corpo humano e de muitas enfermidades?
• Objetivos: Estimular a reflexão sobre o texto e a influência da
atitude de um “simples” vendedor de tecidos sobre a humanidade.
Tirar conclusões quanto aos impactos das descobertas do mundo
microscópico, especialmente sobre a compreensão do corpo humano e
de muitas enfermidades. Incentivar o aluno a formar opinião a partir de
suas próprias análises.
• Tipo de questão: Subjetiva, reflexiva, formadora de opinião.
• Conhecimentos / conteúdos envolvidos: Língua portuguesa,
leitura, interpretação. Biologia, história da ciência, microscopia, células,
microrganismos.
• Resposta: Variável, porém deve seguir mais ou menos a linha seguinte:
sendo o corpo humano formado por células, a compreensão de como
funcionamos depende de compreendermos as células. Mas somente
foi possível se saber da existência das células quando se inventou o
microscópio e este foi usado para estudar também a composição dos
seres vivos. Quanto às enfermidades, sabe-se que muitas delas são
provocadas por microrganismos (como as bactérias); sem o microscópio
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não se saberia da existência de microrganismos, de maneira que muitas
doenças permaneceriam um mistério para a humanidade, incapazes de
serem compreendidas e, assim, buscar-se as curas.
• Nota explicativa: Apesar de a pergunta conter a expressão “em
sua percepção”, a professora, o professor deve conduzir o aluno a
perceber a relação entre o advento do microscópio e sua aplicação
no estudo dos seres vivos, e o fato de o corpo humano ser formado
por células e muitas das doenças serem causadas por organismos
microscópicos.
Professora, professor, se possível, articule essa aula com o uso de
laboratórios de ciências e de informática.
4. Com base no que você acabou de conhecer sobre o microscópio
óptico, raciocine sobre a situação a seguir. Primeiro, considere que o
tamanho final da imagem ampliada que chega ao olho de um observador
em um microscópio óptico é resultado da multiplicação da capacidade
de aumento da objetiva pela capacidade de aumento da ocular (ou
seja, aumento da objetiva X aumento da ocular). Agora, pense, calcule
por escrito e responda: se uma ameba for colocada para ser vista ao
microscópio, sob uma objetiva de 50X e uma ocular de 10X, em quantas
vezes sua imagem será ampliada para o olho do observador?
• Objetivos: Praticar e firmar o raciocínio matemático; interpretar
enunciados; encontrar soluções para situações-problema; compreender
o funcionamento do microscópio óptico.
• Tipo de questão: de raciocínio lógico-matemático.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Matemática, raciocínio
matemático, multiplicação. Biologia, microscopia.
• Resposta:
Aumento da objetiva: 50X
Aumento da ocular: 10X
Tamanho final da imagem ampliada = aumento da objetiva x aumento da
ocular = 50 x 10 = 500X
Conclusão: a imagem será ampliada 500 vezes para o olho do
observador.
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Aula 10 - Citologia I

http://www.chanceandchoice.com/ChanceandChoice/spanish/2celulas.gif

1. Tema e assuntos
O tema desta décima aula é Citologia, o qual continuará na aula décima
primeira. Os assuntos abordados dentro do tema são basicamente o
histórico de descoberta da célula e alguns conceitos básicos de biologia
celular.
2. Texto
O título do texto é Descobrindo a Célula I, continuando na aula seguinte.
Trata-se de um texto que começa descrevendo as células como incríveis
“máquinas vivas”, situadas num “mundo invisível” aos nossos olhos,
ainda cheio de “mistérios”. É feita uma ligação com o tema e o texto
da aula anterior, sobre as descobertas da vida microscópica. É dada
uma ênfase ao aspecto histórico da biologia celular, demonstrando
que o conhecimento evolui com a curiosidade humana e o senso de
investigação. Conceitos elementares da Citologia são abordados, como
unicelular, pluricelular e diversidade celular; também é apresentado
um modelo básico de célula, com suas principais partes componentes.
Entretanto, as partes da célula somente serão exploradas na aula 11.
3. Condução da aula
Seguir as “Considerações gerais para a professora, o professor”, que
acompanharam o Caderno da professora, da professora, o professor
das primeiras oito aulas. Atentar especialmente
para as questões que pedem participação da turma. O tempo deverá
ser rigorosamente cronometrado pela professora, pela professora, o
professor, evitando que os objetivos da aula saiam prejudicados em função
de demora excessiva em alguma atividade. Entretanto, as atividades não
devem, de modo algum, ser negligenciadas ou dispensadas.
234

Biologia

4. Atividades/questões
1. Comecemos pela “técnica de Cloze”, com a qual você já está
familiarizado através de aulas anteriores, e que consiste em fazer o
aluno, na leitura do texto, deduzir as palavras faltantes (aqui numeradas
de 1 a 6) que mais se adequam ao contexto:
• Objetivos: a presente questão é aplicação da técnica de Cloze, cujos
objetivos encontram-se descritos em “Considerações gerais para a
professora, o professor”.
• Tipo de questão: técnica de Cloze por retirada de palavras.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, exercício
interpretativo de lógica textual. Biologia, célula, história.
• Resposta:
(1) observada
(2) chamadas
(3) formados
(4) células
(5) plantas
2. Vimos que foi Robert Hooke o autor do nome “célula”. Mas:
2.a) O que significa mesmo esse termo?
2.b) Por que Hooke usou o nome “célula” para designar o que
ele observou na cortiça, vista ao microscópio?
2.c) O que Hooke observou na cortiça e que ele chamou de
“células” era a mesma coisa que hoje os biólogos chamam de
células? Explique.
• Objetivos: Compreender o significado original da palavra “célula”
e o conceito atual sobre a mesma. Induzir à atenção sobre o texto,
exercitar atenção e concentração na leitura.
• Tipos de questões: perguntas subjetivas, que, embora simples,
exigem reflexão sobre o que foi lido, gerando aprendizagem, em
vez de apenas memorização.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa,
exercício interpretativo de lógica textual. Biologia, célula, história,
conceitos básicos.
• Respostas:
2.a) “Compartimento” ou “cavidade”.
2.b) Porque o que ele viu ao microscópio foram as cavidades da
cortiça, que, numa planta viva, são preenchidas por matéria viva, e
o termo “cavidade”, em latim, é “célula”.
2.c) Não. O que Hooke viu eram os compartimentos onde, num
tecido vegetal, ficam as verdadeiras células, como chamamos
hoje.
• Nota explicativa: As perguntas dessas questões têm a
aparência relativamente simples, contudo as mesmas se
intercomplementam no sentido levar o aluno começar
lembrando o significado original de “célula”, para depois
fazê-lo pensar sobre o texto lido, aplicando o significado do
termo ao que foi descoberto na época, e ao uso que se faz dele
hoje...
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3. Por que seres vivos como as bactérias, as amebas e os paramécios
são chamados de seres unicelulares?
• Objetivos: Compreender o conceito de unicelular. Induzir à atenção
sobre o texto, exercitar atenção e concentração na leitura.
• Tipo de questão: pergunta subjetiva, que, embora simples, exige
raciocínio sobre o que foi lido, produzindo aprendizagem em vez de
apenas memorização.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, exercício
interpretativo de lógica textual. Biologia, célula, conceitos básicos.
• Resposta: Porque são organismos de uma célula só.
• Nota explicativa: O aluno deve ser estimulado a trabalhar a
composição da palavra, exercício essencial na compreensão de
termos e conceitos biológicos e de importantes elementos que
compõem a Língua Portuguesa.
4. Uma frase do texto diz que “no corpo humano, tal como na maioria
dos animais, há células especializadas com funções bastante distintas
entre si”. Numa rápida discussão com seus colegas, auxiliada pela
professora, pela professora, o professor, reflita sobre a relação entre
um organismo ser pluricelular e o conteúdo da frase citada.
• Objetivos: Compreender os conceitos de pluricelular e de diversidade
celular, e relacioná-los. Exercitar o raciocínio lógico e interpretativo.
• Tipo de questão: subjetiva, que exige raciocínio e capacidade de
articulação de conceitos veiculados nos textos das aulas 10 e 11.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa,
exercício interpretativo de lógica textual e articulação de idéias. Biologia,
célula, conceitos básicos.
• Resposta: O fato de um organismo ser pluricelular significa que ele é
formado por várias células. A frase diz que no corpo humano há células
especializadas, com funções distintas. Por um lado, conclui-se que o
ser humano é pluricelular, e por outro, que organismos pluricelulares
apresentam não só quantidade de células, mas também diversidade.
• Nota explicativa: A professora, o professor deve orientar a
discussão no sentido de que os alunos percebam que com clareza
que a diversidade celular inclui células com forma e função
diferentes, compondo um todo, que é o organismo pluricelular.
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Aula 11 - Citologia II

1. Tema e assuntos
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O tema desta décima primeira aula é Citologia II, em continuação ao
tema da aula 10. O assunto dentro do tema é a estrutura celular, ou as
principais partes que compõem uma célula.
2. Texto
Nesta aula o texto, intitulado Descobrindo a Célula II, segue a tendência
do anterior (aula 10), porém com mais ênfase em aspectos técnicos,
uma vez que se limita a apresentar as partes principais que constituem a
célula e suas funções básicas. Foge um pouco à estratégia originalmente
apresentada de não enfatizar conteúdo, mas leitura e interpretação
de texto e/ou raciocínio matemático, porém foi dito também que
gradativamente tanto se ampliaria a complexidade dos textos, quando
necessário, como se introduziria conteúdos quando o contexto assim o
permitisse.
3. Condução da aula
Seguir as “Considerações gerais para a professora, o professor”, que
acompanharam o Caderno da professora, da professora, o professor das
primeiras oito aulas. Atentar especialmente para as questões que pedem
participação da turma. O tempo deverá ser rigorosamente cronometrado
pela professora, pela professora, o professor, evitando que os objetivos
da aula saiam prejudicados em função de demora excessiva em alguma
atividade. Entretanto, as atividades não devem, de modo algum, ser
negligenciadas ou dispensadas.
4. Atividades/questões
1. Através do dicionário e/ou debatendo com a turma, dê o correto
significado dos seguintes termos, extraídos do texto:
a) Viscoso
b) Aderidos
c) Complexo
d) Glicídios
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e) Expiração
f) Celulose
• Objetivos: Enriquecer o vocabulário do aluno. Familiarizá-lo com
alguns termos comuns na Biologia.
• Tipo de questão: Pergunta direta, de consulta ao dicionário.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa,
vocabulário. Biologia, célula, termos e conceitos diversos.
• Respostas:
a) espesso ou gelatinoso.
b) grudados; intimamente ligados.
c) caracterizado por uma organização sofisticada de suas partes;
intrincado, complicado.
d) açúcares; carboidratos; sacarídeos.
e) expelir o ar; respirar, exalar.
f) carboidrato estrutural, principal componente da parede das células
vegetais.
• Nota explicativa: Se possível, o aluno deve verificar o
dicionário; se não, a professora, o professor pode conduzir a
turma a concluir o significado, através de exemplos e fazendo
os alunos perguntarem. Jamais, porém, a professora, o
professor deve simplesmente dar a resposta. A professora, o
professor deve lembrar-se de que há possibilidade de haver
mais de uma definição para uma mesma palavra; nesse caso,
será preciso deduzir com a turma a que melhor se aplica ao
contexto. Verificar que algumas palavras estão no feminino e/
ou no plural, e isso deve ser observado pelo aluno; perceber
isso e adaptar a definição do dicionário à forma como a palavra
está escrita faz parte dos objetivos da questão.
2. A membrana plasmática é rica em lipídios e proteínas, mas ela
mesma é incapaz de fabricar essas moléculas. Considerando o que
você aprendeu sobre as partes da célula e suas funções, raciocine e
conclua:
2.a) De onde vêm os lipídios e as proteínas que estão na
membrana plasmática?
2.b) Como os lipídios produzidos no Retículo Liso chegam até
a membrana? Descreva, rapidamente, a seqüência do trajeto,
desde a origem até a membrana.
2.c) Como as proteínas produzidas no Retículo Granuloso
chegam até a membrana? Descreva, rapidamente, a seqüência
do trajeto, desde a origem até a membrana.
• Objetivos: Induzir à atenção sobre o texto; exercitar atenção e
concentração na leitura; induzir o raciocínio lógico e a articulação de
informações expostas no texto; encontrar soluções para situaçõesproblema. Compreender a composição e a formação da membrana
plasmática, bem como a função dos Retículos Endoplasmáticos
Granuloso e Liso e do Complexo Golgiense.
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• Tipo de questão: Perguntas subjetivas, que exigem articulação
de informações lidas.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Biologia, célula,
organelas e membrana, composição e funções.
• Resposta:
2.a) As proteínas são produzidas no Retículo Endoplasmático
Granuloso, de onde são repassadas para a Membrana Plasmática;
os lipídios são produzidos no Retículo Liso, também sendo
repassados para a Membrana Plasmática.
2.b) Os lipídios são produzidos no Retículo Liso; deste, passam
para o Retículo Granuloso; daí são transferidas para o Complexo
Golgiense, que é responsável por “empacotá-los” em minúsculas
bolsas (vesículas, ou “bolhas” de membrana) e despachá-los rumo
à Membrana da célula.
2.c) As proteínas são produzidas no Retículo Granuloso, de onde
são transferidas para o Complexo Golgiense; este as “embalam” em
“bolhas” membranosas que migram rumo à Membrana Plasmática,
até se fundirem com ela.
• Nota explicativa: Essa questão exige que o aluno tenha
entendido bem o texto, especialmente a descrição das
funções de cada organela – apenas memorizar não basta.
Compreendendo as funções, o aluno será induzido a articular
esse conhecimento até o ponto de ser capaz de explicar
o porquê das coisas. Os três itens da questão 2 apontam
para a função do Complexo Golgiense, cujo nome sequer é
mencionado no enunciado da questão nem dos itens.
3. Abaixo, na imagem da esquerda, bactérias. Na da direita, um paramécio.
Ambos são seres unicelulares, mas um é uma célula eucariótica e o
outro é uma célula procariótica. Pense e responda:

3.a) Quem é eucariótico, e quem é procariótico?
3.b) Por quê?
• Objetivos: Induzir à atenção sobre o texto; exercitar atenção e
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concentração na leitura; induzir o raciocínio lógico e a articulação de
informações expostas no texto. Perceber que a presença de núcleo
diferencia células procarióticas de eucarióticas, e como ocorre essa
diferenciação.
• Tipo de questão: Perguntas subjetivas, que exigem articulação
de informações lidas com as imagens apresentadas.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Biologia, célula, núcleo,
procariontes e eucariontes.
• Resposta:
3.a) O paramécio é eucariótico e a bactéria é procariótica.
3.b) Porque o paramécio possui núcleo, e a bactéria não.
4. Tendo por base o texto sobre Célula desta aula, resolva a cruzadinha
a seguir:
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1. Organela responsável pela respiração celular.
2. Outro nome para a membrana nuclear.
3. Nome do complexo de saquinhos membranosos que recebe proteínas
vindas do Retículo Granuloso e as transfere para outras partes da célula
e para fora dela.
4. Célula que possui núcleo verdadeiro.
5. Organela que só existe em células vegetais e que é responsável por
fazer a fotossíntese.
6. Célula que não possui núcleo / carioteca
• Objetivos: Induzir à atenção sobre o texto; exercitar atenção e
concentração na leitura. Articular os conceitos e termos trabalhados no
texto com as perguntas diretas feitas na questão.
• Tipo de questão: Perguntas objetivas, de resposta direta, articulada
com os termos e conceitos trabalhados no texto.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Biologia, célula, conceitos e
termos diversos.
• Resposta: Na própria cruzadinha.
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Aula 12 - Proteínas

1. Tema e assuntos
O tema desta décima segunda aula é Proteínas. O assunto eleito dentro
do tema é relativamente abrangente, envolvendo os conceitos básicos
sobre as proteínas, mas a ênfase principal é na composição, formação e
diversidade de funções das proteínas.
2. Texto
O texto A Casa do Zé Pedreiro é uma história simples e ao mesmo
tempo facilitadora do entendimento, por parte do aluno (que em geral
tem alguma dificuldade de abstração para visualizar o mundo das
moléculas), de como as proteínas dos alimentos, para nos serem úteis,
precisam ser desmontadas, suas partes (aminoácidos) transportadas
e, finalmente, reunidas na remontagem de novas proteínas. A história
curta, contextualizada para a cultura local e a simplicidade dos diálogos
torna o assunto mais familiar e convidativo para o aluno, reduzindo a
resistência comum a textos um pouco mais elaborados. Apesar de o
texto estar retomando, nessa 12ª aula, uma dimensão menos formal,
continua ocorrendo a inserção crescente de conteúdo para interagir com
o trabalho principal de estimular a leitura, a interpretação e o raciocínio
lógico-matemático. Parte do assunto é desenvolvida também por
figuras com pequenos textos representando conceitos indispensáveis
ao entendimento das proteínas e suas funções.Vale ressaltar que em
nossas aulas muitas questões são construídas propositalmente com o
objetivo de trabalhar, no enunciado, informações que não são abordadas
no texto; assim, a simples leitura atenta do enunciado desse tipo de
questão (como é caso da nº 2 e nº 4 dessa aula), mesmo que a mesma
não seja resolvida, produz aprendizado sobre o tema.
3. Condução da aula
Seguir as “Considerações gerais para a professora, o professor”, que
acompanharam o Caderno da professora, da professora, o professor das primeiras oito aulas. Atentar especialmente para as questões
que pedem participação da turma. O tempo deverá ser rigorosamente cronometrado pela professora, pela professora, o professor, evitando que os objetivos da aula saiam prejudicados em função de
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demora excessiva em alguma atividade. Entretanto, as atividades não
devem, de modo algum, ser negligenciadas ou dispensadas.
4. Atividades/questões
(1)

Zé Pedreiro precisava de tijolos

( 5 )

Os aminoácidos são absorvidos e
transportados pelo sangue até as células,
onde entram e são conduzidos até os
ribossomos

(2)

A casa do Mocó foi a fonte (local) de
fornecimento de tijolos

( 2 )

Alimentos protéicos, como leite, ovos,
carne, feijão, soja e outros, são boa fonte
de aminoácidos

(3)

Mas os tijolos estavam fixos, fazendo
parte de uma estrutura maior (casa e
paredes)

( 7 )

As proteínas montadas são usadas pela
célula de acordo com a função que cada
uma tem

(4)

Zé Pedreiro e seus amigos
desmontaram a estrutura maior (casa e
paredes), separando os tijolos um a um

( 6 )

Os ribossomos ligam os aminoácidos
uns nos outros, montando novos e
diferentes tipos proteínas de acordo com a
necessidade da célula

(5)

Os tijolos foram transportados já
separados para o local de construção
da nova casa

( 1 )

Suas células precisam de aminoácidos

(6)

No local de construção, a nova
estrutura passou a ser construída
usando os mesmos tijolos, montando e
fixando uns aos outros com cimento

( 4 )

O estômago e o intestino fazem a digestão
das proteínas dos alimentos, separando os
aminoácidos

(7)

A casa nova do Zé Pedreiro ficou pronta
e agora ele pode morar nela

( 3 )

O problema é que os alimentos protéicos
contêm proteínas inteiras

1. Sua atividade agora será uma combinação de interpretação, raciocínio
e criatividade... A seguir você tem uma seqüência (em ordem) mostrando
os acontecimentos da história da casa do Zé Pedreiro, e ao lado uma
seqüência (fora de ordem) das etapas para a síntese (produção,
fabricação) de proteínas pela célula. Relacione os acontecimentos
de ambas as colunas, colocando os números certos na seqüência da
direita.
• Objetivos: Induzir à atenção sobre o texto; exercitar atenção e
concentração na leitura; induzir o raciocínio lógico e a articulação de
informações expostas no texto. Articular as ocorrências da história
narrada com a seqüência de acontecimentos biológicos relativos às
proteínas, desde sua ingestão na alimentação até sua montagem nos
ribossomos. Compreender a composição e a formação das proteínas.
• Tipos de questões: Subjetivas, indiretas, de raciocínio lógico e
articulação de informações e percepções.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Célula, proteínas,
aminoácidos, organelas celulares, síntese protéica.
• Respostas: preenchidas na própria coluna da direita.
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• Nota explicativa: É provável que o aluno precise de ajuda
durante a tentativa de articulação das partes da seqüência
que precisa ser montada, mas a professora, o professor não
deve dar as respostas, e sim orientar o raciocínio da turma e
as conclusões.
2. A figura acima mostra os grupos de proteínas mais importantes e suas
funções principais. Um dos grupos é o dos anticorpos, que são proteínas
de defesa fabricadas por células de defesa (as células de defesa são
também chamadas de glóbulos brancos ou leucócitos). Sabendo que o
vírus da AIDS ataca justamente os principais leucócitos, destruindo-os,
explique: por que se diz que a elevada mortalidade dos aidéticos não se
deve à doença AIDS diretamente, mas a outras doenças, até mesmo um
simples resfriado?
• Objetivos: Induzir à atenção sobre a figura e os textos indicativos;
induzir o raciocínio lógico e a articulação de informações expostas na
figura e a abordagem da questão; encontrar soluções para situaçõesproblema. Saber diferenciar células de defesa (leucócitos ou glóbulos
brancos) de proteínas de defesa (anticorpos). Conhecer como a ausência
de certas proteínas pode acarretar a morte do indivíduo.
• Tipo de questão: Subjetiva, indireta, de raciocínio lógico, articulação
de informações do texto e do enunciado da questão.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua Portuguesa,
interpretação textual (especialmente do enunciado da questão). Biologia,
célula, proteínas, funções, leucócitos, anticorpos, AIDS.
• Resposta: Se o vírus da AIDS destrói os glóbulos brancos, e estes
produzem os anticorpos, conclui-se que o aidético terá pouco ou nenhum
anticorpo para protegê-lo de outras enfermidades. Assim, doenças até
mesmo aparentemente simples ou comuns, como um resfriado, podem
tornar-se bastante perigosas para a vítima de AIDS.
3. A respeito do assunto central dessa aula, preencha a cruzadinha a
seguir:
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1. Proteínas localizadas na face externa da membrana celular, capazes
de receber sinais químicos e repassá-los a proteínas internas da célula.
2. Proteínas produzidas pelos glóbulos brancos, cuja função é defender
o organismo contra agentes invasores.
3. Proteína que transporta oxigênio no sangue.
4. Proteína das células musculares que participa do processo de
contração.
5. Classe especial de proteínas, de grande variedade, sendo mais
conhecidas aquelas que participam da digestão dos alimentos.
6. Proteína que compõe o cabelo e as unhas.
7. A outra proteína que participa do processo de contração muscular.
8. Moléculas de grande importância para todos os seres vivos,
consideradas a estrutura básica da vida, e que são formadas por
aminoácidos.
• Objetivos: Induzir à atenção sobre o texto; exercitar atenção e
concentração na leitura. Articular os conceitos e termos trabalhados no
texto com as perguntas diretas feitas na questão.
• Tipo de questão: Perguntas objetivas, de resposta direta, articulada
com os termos e conceitos trabalhados no texto.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Biologia, célula, proteínas.
• Resposta: Na própria cruzadinha.
4. São conhecidos 20 tipos diferentes de aminoácidos na natureza.
Todas as proteínas existentes em todos os seres vivos do planeta Terra
são produzidas a partir destes 20 tipos de aminoácidos. A diferença
entre duas proteínas está nos seguintes pontos variáveis:
a) o número de aminoácidos
b) os tipos de aminoácidos
c) a seqüência de aminoácidos
Eis a lista dos 20 aminoácidos e suas respectivas siglas:

Ala = Alanina

Gln = Glutamina

Pro = Prolina

Arg = Arginina

Glu = Glutamato ou
Ácido Glutâmico

Ser = Serina

Asn = Asparagina
Asp = Aspartato ou
Ácido Aspártico
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His = Histidina
Ile = Isoleucina

Cis = Cisteína

Leu = Leucina

Fen = Fenilalanina

Lis = Lisina

Gli – Glicina

Met = Metionina

Biologia

Thr = Treonina
Tir = Tirosina
Tri = Triptofano
Val = Valina

Imagine que uma célula pretende sintetizar uma proteína usando
apenas 5 aminoácidos (em geral as proteínas têm dezenas ou centenas
de aminoácidos). Considere que somente dois tipos diferentes de
aminoácidos serão usados, e suas siglas são: Ala e Leu. Mas atenção:
4 dos 5 aminoácidos serão Ala, e somente um será Leu. Responda,
através de cálculo ou de desenhos, quantos tipos diferentes de proteínas
a célula seria capaz de produzir, variando apenas a seqüência desses
dois aminoácidos?
• Objetivos: Exercitar o raciocínio lógico-matemático e a capacidade de
articular os conceitos e termos trabalhados no texto com o enunciado
da questão. Interpretar enunciados; encontrar soluções para situaçõesproblema
• Tipo de questão: Pergunta objetiva, de resposta indireta, articulando
os termos e conceitos trabalhados no texto com a necessidade de
raciocínio e cálculo ou modelagem combinatória.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Matemática, combinações.
Biologia, célula, proteínas, aminoácidos, síntese protéica.
• Resposta:
ALA ALA ALA ALA LEU
ALA ALA ALA LEU ALA
ALA ALA LEU ALA ALA
ALA LEU ALA ALA ALA
LEU ALA ALA ALA ALA
5 tipos diferentes de proteínas
• Nota explicativa: Observe que a questão põe a condição de
ser usada somente uma Leucina (LEU) entre 4 Alaninas (ALA).
A variação será na posição da LEU na seqüencia; apenas
alterando sua posição entre as ALA, novas proteínas são
formadas. Mas lembre-se: é preciso a turma entender que
na realidade não há proteínas assim tão pequenas, este é
apenas um exemplo hipotético para facilitar a compreensão.
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Geografia

Aula 1 - O Nascimento da Geografia

HABILIDADES
• Entender a evolução da Geografia;
• Correlacionar a Geografia e a História;
• Compreender a relação sociedade X natureza para o entendimento da
Geografia;
• Despertar a reflexão acerca dos produtos da relação sociedade X natureza e as
ligações com a Geografia.
ORIENTAÇÕES DIDÁTICO – METODOLÓGICAS.
O surgimento da Geografia deve ser entendido a partir das relações do
homem com o seu meio desde a pré-história até os dias atuais. Para tanto é
necessário a identificação de elementos ou procedimentos utilizados na observação/
interação com a natureza e obtenção de informações.
Sugere-se que o educador instigue aos educandos a lembrar e assim
elencar procedimentos de épocas antigas de observação da natureza a fim de
reconhecer ou até prever os seus fenômenos, como a chuva, os eclipses, as secas
e os terremotos por exemplo.
Cabe também refletir sobre diversas situações que apresente o homem ora
como sujeito ora como objeto da natureza.
Respostas:
01- Em sua opinião, o que surgiu primeiro, o homem ou a natureza? A Geografia ou
a natureza? Justifique sua resposta.
Resposta de ordem pessoal. A justificativa tem que apresentar coerência com a
primeira resposta, contemplado os seguintes aspectos: evolução do ser humano,
criação da natureza, evolução da Geografia, relação natureza X homem.
Geografia
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• Objetivo: Ordenar o conhecimento a cerca do surgimento da Geografia e despertar
o educando para a reflexão sobre o homem e a Geografia.
• Nível de proficiência: complexa
• Tipo de questão: resposta construída
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Evolução da Geografia. Relação
Homem X natureza.
02 - Relacione corretamente as colunas:
A seqüência correta é: (3); (3); (1);
• Objetivo: Correlacionar os termos apresentados no texto e seus significados;
• Nível de proficiência: simples
• Tipo de questão: itens de reconhecimento
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Evolução da Geografia. Relação
Homem X natureza.
03- Complete corretamente os espaços:
As expressões que devem preencher as lacunas são: Homem; os locais onde
habitava; caçava; transitava; eventos; fenômenos da natureza;
• Objetivo: aguçar a capacidade de interpretação a partir da leitura do texto;
• Nível de proficiência: Simples
• Tipo de questão: Cloze
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Evolução da Geografia. Evolução do
Homem. Relação Homem X Natureza.
04 - Verifique o significado dos termos que foram destacados no texto:
As respostas desta questão podem ser buscadas em um dicionário ou construídas
por meio da releitura e observando o sentido dentro do contexto construir outro
significado;
- Agrimensor- profissional que realiza medições de terras;
- Concepção- idéia formada acerca de algo; conceito; visão;
- Dualidade- denota o sentido de incerteza;
• Objetivo: Estimular a interpretação textual; Enriquecer o vocabulário do
educando
• Nível de proficiência: Intermediário
• Tipo de questão: Lógica Textual
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Evolução da Geografia. Evolução do
Homem. Relação Homem X Natureza.
05- Você acha que a natureza lhe pertence ou que você pertence à natureza? Discuta
com seus colegas e expresse seu ponto de vista.
Resposta de ordem pessoal, porém deve apresentar argumentos coerentes
levando em consideração as transformações ocasionadas a partir da relação
Homem X Natureza. É importante haver uma pequena conversa ou debate
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sobre esse significado de pertencer ou não à natureza, as transformações nela
produzidas, os benéficos e malefícios destas para a sociedade em geral.
• Objetivo: Instigar a reflexão e interpretação
• Nível de proficiência: Complexa
• Tipo de questão: Resposta construída
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Relação Homem X Natureza.
Transformações produzidas a partir desta relação; o homem como ator/sujeito
da natureza;
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Aula 2 - As Correntes do Pensamento Geográfico

HABILIDADES
• Conhecer as correntes do pensamento geográfico;
• Distinguir os objetivos de cada corrente de pensamento;
• Conhecer os autores das correntes de pensamento;
• Compreender as influências das correntes de pensamento para a Ciência
Geográfica.
ORIENTAÇÕES DIDÁTICO – METODOLÓGICAS.
É importante fazer uma leitura mais apurada de cada corrente de
pensamento a ser destacada e enriquecida com outras informações e exemplos.
Sugere-se também montar um quadro resumo com as correntes de pensamento
e seus autores para ser fixado na sala ou demonstrado no quadro. Ou pode-se
ainda dividir a sala em grupos de educandos de acordo com o número de correntes
de pensamento e solicitar que cada um confeccione um cartaz com as principais
informações sobre a sua corrente e também pode ser enriquecida com figuras de
jornais ou revistas, ou até mesmo com desenhos que possuam correlação com o
tema de cada grupo;
No final da aula pode haver uma pequena exposição dos cartazes, com uma
breve explanação dos educandos, e os mais criativos podem receber condecoração
de acordo com que o educador achar conveniente.
Respostas:
01 – A história do pensamento geográfico inicia com os gregos, mas passa a se
estabelecer como ciência no século XVIII, integrando os estudos acadêmicos.
Porém, durante os séculos XIX e XX a geografia passou por cinco fases importantes:
determinismo, possibilismo, regional, quantitativa e a geografia radical. Escolha
uma das fases importantes do pensamento geográfico, citadas anteriormente, e
explique.
Resposta de ordem pessoal. O educando pode apóia-se em outros livros para
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complementar as respostas desta questão b) A teoria do Big Bang.
c) Os elementos pesados, núcleo.
• Objetivo: Proporcionar ao estudante a fixação do conteúdo a partir da leitura e
interpretação de texto.
• Nível de proficiência: Simples.
• Tipo de questão: Preenchimento de lacunas.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Teorias científicas sobre o surgimento
do universo. As etapas do processo de formação do planeta Terra.
02 - Marque (V) para os itens que forem verdadeiros ou (F) para os itens falsos.
A seqüência correta é: F; F; F; V; V; V;
• Objetivo: Reconhecer as afirmações corretas de acordo com o texto;
• Nível de proficiência: Simples.
• Tipo de questão: Lógica Textual e itens de reconhecimento.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Correntes do pensamento geográfico
03 - Complete as lacunas de acordo com o texto:
As lacunas devem ser preenchidas assim:
a. Determinismo; Possibilismo; Regional; Quantitativa; Radical;
b. Espaço Vital;
c. escritiva; regiões
d. Vidal de La Blache
e. Positivismo; Matemática; Estatística;
• Objetivo: Fixar o conteúdo referente aos processos iniciais de formação da
Terra.
• Nível de proficiência: Simples.
• Tipo de questão: Múltipla escolha.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Teorias científicas sobre o surgimento
do universo. As etapas do processo de formação do planeta Terra.
04 - Assinale as alternativas que estiverem corretas e corrija as afirmativas falsas,
nos espaços indicados em baixo de cada item.
As alternativas corretas são: B e D.
Sendo necessária a correção das alternativas falsas:
a. O principal teórico do Determinismo formulou hipóteses como “o calor torna os
habitantes dos trópicos preguiçosos”
b. Na Geografia Regional afirma-se que o objeto da Geografia é espaço e os
lugares
• Objetivo: Identificar os erros na formulação dos itens e corrigi-los;
• Nível de proficiência: Intermediário.
• Tipo de questão: múltila escolha e reformulação dos itens errados.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Correntes do pensamento geográfico.
05- As correntes filosóficas norteiam os diversos levantamentos geográficos.
Associe corretamente que correntes norteiam os seguintes estudos
geográficos.
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A seqüência correta é: 03; 02; 04; 01;
• Objetivo: Associar as correntes do pensamento Geográfico com exemplos do
cotidiano;
• Nível de proficiência: fácil
• Tipo de questão: itens de reconhecimento
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Correntes do pensamento geográfico
06 – Releia o parágrafo que trata das idéias de Ratzel e La Blache e explique com
suas palavras o motivo que alguns teóricos acreditam que o Possibilismo
não é uma idéia oposta ao determinismo e sim uma continuação ou uma
complementação desta.
Resposta de ordem pessoal mais que deve ser contemplado com as principais
idéias dos teóricos mencionados e correlacioná-los de forma coerente apresentando
clareza a escrita.
• Objetivo: induzir a reflexão sobre as idéias apresentadas no texto;
• Nível de proficiência: complexa
• Tipo de questão: resposta construída
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Correntes do pensamento geográfico,
sobretudo o Possibilismo e o Determinismo;
07 – Releia o conceito de Positivismo e explique com suas palavras qual a relação
de influência do Positivismo sobre a Geografia Quantitativa.
Resposta de ordem pessoal, mais deve contemplar os conceitos de Positivismo
e Geografia Quantitativa, evidenciando as suas possíveis semelhanças/
complementações;
• Objetivo: Instigar à reflexão e capacitar para a comparação entre as idéia
apresentadas nos texto;
• Nível de proficiência: complexa
• Tipo de questão: resposta construída
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Correntes do pensamento geográfico,
sobretudo o Positivismo e o Geografia Quantitativa;
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Aula 3 - Conhecendo Melhor a Geografia

HABILIDADES
• Entender a Geografia como uma ciência dinâmica;
• Despertar para a utilização da geografia como mecanismo de análise do espaço
geográfico considerando seus aspectos naturais e sociais.
ORIENTAÇÕES DIDÁTICO – METODOLÓGICAS.
Deve-se procurar favorecer o entendimento do educando quanto aos aspectos
fundamentais da geografia, principalmente seu dinamismo e a importância desta
ciência para a vida dele e para construção de uma sociedade e um meio-ambiente
sustentável.
Almejar que o educando entenda que mesmo a Geografia sendo dividida em
dois grandes blocos a Geografia Física e a Geografia Humana, analisa a pluralidade
de fenômenos que ocorrem sobre a superfície terrestre.
Respostas:
01 – Construa um comentário com o mesmo sentido do texto conhecendo melhor
a Geografia, utilizando as palavras contidas no exercício abaixo.
Resposta de ordem pessoal. Sugere-se o trabalho em pequenos grupos em sala
de aula e cada grupo produza seu texto. Não há obrigatoriedade do uso de todas
as palavras. Porém o sentido principal do texto original deve ser mantido.
• Objetivo: Desenvolver no educando a capacidade de leitura e interpretação além
da criatividade para compor o seu próprio texto fixando assim o conteúdo base
da aula;
• Nível de proficiência: Intermediário
• Tipo de questão: Resposta construída
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Raciocínio Lógico; Leitura dirigida; a
importância da Geografia;
02 – Observe o esquema, discuta com os colegas e caracterize as relações entre
os elementos que constituem a base do estudo da Geografia.
Geografia
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Resposta de ordem pessoal. Sugere-se a organização de um debate ou
“tempestade de idéias” a cerca do esquema e as principais conclusões possam
ser anotadas no quadro e posteriormente transcritos pelos educandos. Pode-se
também solicitar a alguns educandos para expressarem a sua interpretação do
esquema.
• Objetivo: Refletir sobre os elementos que compões a base de estudo da
Geografia;
• Nível de proficiência: Complexo
• Tipo de questão: Resposta construída
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Elementos da base de estudo da
Geografia; Divisão da Geografia;
03 – Leia atentamente o quadro para responder as questões:
A seqüência correta é: 2,3,1;
• Objetivo: Relacionar as informações ás palavras chaves do texto;
• Nível de proficiência: Simples
• Tipo de questão: item de reconhecimento
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Dinâmica da ciência geográfica. As
inter-relações entre espaço natural e o espaço da sociedade;
04 – Com base no texto da questão anterior, marque os itens que correspondem às
ciências que são a base ao estudo da Geografia Física.
Opções corretas: Hidrografia, Geologia, Pedologia, Geomorfologia, Climatologia;
• Objetivo: Relacionar as especificidades da geografia, apresentando as ciências
associadas que compõem a Geografia Física;
• Nível de proficiência: Simples
• Tipo de questão: Múltipla escolha
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Dinâmica da ciência geográfica. As
inter-relações entre espaço natural e o espaço da sociedade;
05 – Pesquise no dicionário o significado de quatro palavras da questão anterior
que estejam relacionadas ao estudo de Geografia.
Resposta de ordem pessoal. O Educando terá a liberdade de escolher as palavras
que deseja pesquisar e com o auxílio de um dicionário poderá transcrever os
respectivos significados.
• Objetivo: Instigar o educando a pesquisa e descoberta de novos termos e
expressões;
• Nível de proficiência: Simples
• Tipo de questão: lógica textual
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Ciências que apóiam a Geografia;
06 - Pensando em casa...
Imagine que você ganhou como prêmio uma passagem aérea e hospedagem para
visitar qualquer cidade brasileira. Escolha a cidade que você gostaria de conhecer.
Descreva-a com riqueza de detalhes, evidenciando os elementos naturais e humanos
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relacionados ao estudo da Geografia presente nesta cidade.
Resposta de ordem pessoal, porém não deve deixar de contemplar algumas
características naturais e sociais do lugar hipotético.
• Objetivo: estimular a produção textual sobre os elementos naturais e sociais que
compõem uma cidade;
• Nível de proficiência: Complexo
• Tipo de questão: Resposta construída
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Elementos naturais e sociais da Geografia.
Produção de texto normativo;

ENRIQUECENDO A SUA AULA!!!
Sites:
• www.conhecendoageografia.com
• www.geomundo.com
• www.geografiaparatodos.com.br
Livros:
• O lugar do/no mundo. Carlos, A. F. Hucitec
Ensino de geografia, prática e textualizações do cotidiano. Mediação, 2004.
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Aula 4 - O montador de Quebra-cabeças.

HABILIDADES
• Destacar a atuação do profissional de geografia na sociedade;
• Elencar as diversas atividades que o geógrafo desenvolve na sociedade;
ORIENTAÇÕES DIDÁTICO – METODOLÓGICAS.
O educador pode destacar as principais atividades que o profissional
geógrafo realiza, não esquecendo da área da Educação. Pode-se também elencar
as instituições públicas e privadas onde o mesmo pode atuar, bem como os diversos
instrumentos que são manuseados para a obtenção dos resultados desejados.
Sugere-se também, como atividade complementar, que os educandos
façam uma entrevista com outro geógrafo (que não seja o próprio educador), e
realizem perguntas pertinentes e de teor considerável. O educador pode auxiliar na
composição das perguntas.
Respostas:
01 – Complete os espaços em branco corretamente:
As lacunas devem ser preenchidas assim:
a. Geografia; funcionamento; espaço; relações;
b. Análise; socais; espaço; geógrafo;
• Objetivo: Promover uma releitura do texto a fim de encontrar as respostas;
• Nível de proficiência: simples
• Tipo de questão: lógica textual
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: papel do geógrafo na sociedade;
atuação do geógrafo;
02 – Escreva o assunto ou a idéia principal contida nos seguintes parágrafos:
A resposta pode apresentar um caráter pessoal, podendo o educando estar livre para
escrever as suas respostas. Porém a idéia principal de cada item deve assemelharse as respostas abaixo:
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•
•
•
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a. destaque para o trabalho do geógrafo a sociedade;
b. onde são aplicados os conhecimentos do geógrafo;
c. apresenta o perfil para se tornar um futuro geógrafo;
Objetivo: Promover uma releitura do texto a fim de encontrar as respostas dos
itens pedidos;
Nível de proficiência: Simples.
Tipo de questão: Lógica textual.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: papel do geógrafo na sociedade; atuação
do geógrafo;

03 – O arruamento da cidade de Fortaleza, os bairros com maior número de eleitores
em Limoeiro do Norte, a ocorrência da dengue nos bairros da cidade de Sobral; o
desmatamento na Floresta Nacional do Araripe; são exemplos de temas que podem
ser discutidos pelo geógrafo.
Analise as opções e assinale o item que contém as formas corretas de representar os
temas mencionados:
I - Esquemas didáticos e textos
II - Mapas temáticos e relatórios
III - Cartazes e folders
IV - Fotografias aéreas e imagens de satélite
O item correto é: D;
• Objetivo: Correlacionar o trabalho do geógrafo com diversas situações
cotidianas;
• Nível de proficiência: intermediária;
• Tipo de questão: múltipla escolha.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: atuação do geógrafo nos diversos
trabalhos;
04 - Observe as palavras do quadro abaixo e escolha algumas para formar o seu
próprio conceito sobre a Geografia.
Resposta de ordem pessoal, mais se deve observar as principais palavras/
expressões que compõem o conceito de Geografia como, por exemplo: espaço
em que vivemos, relações sociais, sociedade, ambiente, ciência geográfica entre
outros.
• Objetivo: Estimular a produção textual atrelada ao conhecimento da ciência
geográfica;
• Nível de proficiência: complexa
• Tipo de questão: resposta construída
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Ciência Geográfica; Papel do
geógrafo;
05 - Discuta com seus colegas e explique o sentido das seguintes expressões
utilizadas no texto:
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Resposta de ordem pessoal ou coletiva. Sugere-se que em grupos os educandos
conversem e anotem o sentido das expressões de cada item e que foram retiradas
do texto. Faz-se necessária uma releitura para melhorar o nível de compreensão e
por fim construírem as suas respostas.
• Objetivo: Estimular a interpretação textual e correlacionar ao assunto da aula;
• Nível de proficiência: intermediária
• Tipo de questão: resposta construída
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Ciência Geográfica; Papel do geógrafo
na sociedade; Importância do homem na sociedade;
06 - Pesquise o que se pede nos itens abaixo.
Resposta de ordem pessoal ou coletiva. Sugere-se que esse seja um trabalho
desenvolvido especialmente em grupos. O Educador pode previamente indicar
alguns nomes e os educandos podem pesquisar sobre a biografia dos geógrafos
brasileiros ou cearenses. Bem como o nome de instituições públicas e privadas
onde o geógrafo pode trabalhar e o que realizam especificamente;
• Objetivo: Instigar a pesquisa e o conhecimento da biografia de geógrafos de
renome local ou nacional e as instituições onde pode ter a atuação do geógrafo;
• Nível de proficiência: intermediária
• Tipo de questão: resposta construída
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Papel do geógrafo na sociedade e
trabalhos que desenvolvem.

07- Pensando em casa...
Resposta de ordem pessoal e/ou coletiva. O educando pode realizar a pesquisa,
assistindo ou ouvindo um noticiário pela TV ou rádio e realizar as devidas anotações.
É pertinente a organização do painel para exposição e posterior debate entre os
colegas da sala e professor. Essa questão também poderá ser realizada em sala,
podendo-se utilizar notícias de jornais e revistas previamente adquirida e em
número suficiente para todos. Daí outra sugestão para realizar essa atividade em
grupo, ficando a escolha a critério do educador.
• Objetivo: Instigar a pesquisa e ao trabalho coletivo acerca dos assuntos da
aula;
• Nível de proficiência: complexa
• Tipo de questão: resposta construída
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Ciência Geográfica; papel do geógrafo
na sociedade; Correlação de fatos do cotidiano com a Geografia;
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Aula 5 - Compreendendo o Espaço

HABILIDADES
• Distinguir definições de espaço geográfico da definição de espaço sideral;
• Conhecer os elementos que compõem o espaço geográfico;
• Saberem que fazem parte da construção do espaço geográfico como agentes
diretos modeladores do espaço que os cerca.
ORIENTAÇÕES DIDÁTICO – METODOLÓGICAS.
Deve-se deixar claro que a geografia não tem como alvo o estudo do espaço
sideral, isso é trabalho de físicos, antes mostrar ao educando o que é na prática o
espaço geográfico;
Pretender que o educando tenha domínio dos elementos caracterizadores do
espaço natural. Sabendo que as transformações do mesmo faz com que o espaço
se torne humano e é nessa relação que se detém a geografia;
Mostrar ao educando que ele faz parte deste espaço e por isso é responsável
por suas transformações, danos e equilíbrio.
Respostas:
01 – Complete as lacunas a seguir de acordo com o conteúdo estudado no
texto da aula.
Os itens devem ser completados respectivamente
a. O Espaço Humanizado; destrói;
b. O Espaço Natural; humana; interdependência;
c. Semelhança; Espaço Humanizado;
• Objetivo: Estimular a leitura do texto para encontrar os termos e completar o
sentido das frases;
• Nível de proficiência: Simples
• Tipo de questão: Cloze/ Lógica textual
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Definições de Espaço Natural; Espaço
Humanizado (geográfico);
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02 – Cite cinco exemplos de espaço natural e de espaço humanizado que existem
no estado do Ceará.
Questão de ordem pessoal. Mais o educando pode pesquisar em outras fontes
e pedir auxílio dos colegas e do educador. Exemplos desses tipos de espaços no
Ceará devem ser contemplados no curso da aula, para assim servir de subsídio
auxiliar a resposta.
• Objetivo: Estimular a pesquisa e raciocínio;
• Nível de proficiência: Intermediário;
• Tipo de questão: Resposta construída.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Exemplos de espaços humanizados e
naturais no estado do Ceará.
03 – Observe o esquema abaixo e com base no texto, caracterize as relações que
estão vinculadas ao espaço geográfico.
Resposta de ordem pessoal. O educando deve interpretar as informações contidas
no esquema e construir um pequeno texto contendo as características da relação
Espaço Humanizado e Espaço Natural.
• Objetivo: Estimular a interpretação de informações contida no esquema;
• Nível de proficiência: Complexo;
• Tipo de questão: Resposta construída;
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Espaço Natural e Espaço Humanizado;
Características e correlações existentes.
04 – Os termos edáfico e bióticos são mencionados no texto. Consulte o dicionário
e descubra o seu significado.
Resposta de ordem pessoal. É importante ressaltar que as palavras pesquisadas
no dicionário podem apresentar vários significados que nem sempre possuem
ligação com o que as idéias que o texto nos transmite. Daí a necessidade de escolher
aquele significado que melhor atenda a relação com os assuntos estudados na
aula.
• Objetivo: Estimular a pesquisa em outras fontes e enriquecer o vocabulário;
• Nível de proficiência: Intermediário;
• Tipo de questão: Lógica Textual;
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: elementos edáficos e bióticos do
Espaço Natural.
05 – Observando o espaço próximo à sua casa e em outros locais da sua cidade,
escreva exemplos onde ocorreram modificações através de ações do homem.
Cite também exemplos de outros lugares que ainda não sofreram modificações
antrópicas.
Resposta de ordem pessoal. Essa questão pode evoluir para uma pequena
pesquisa de campo, através de entrevistas com pessoas mais velhas do bairro ou
da cidade onde o educando mora. Pode-se também sugerir a construção de um
acervo fotográfico com fotos antigas e recentes, mostrando se possível, lugares
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antes naturais e agora alterados. O educando pode apontar as principais alterações
ocorridas. E finalizar a pesquisa com uma exposição do acervo fotográfico.
• Objetivo: Estimular a pesquisa em outras fontes e a interpretação de figuras
(fotos);
• Nível de proficiência: Complexa.
• Tipo de questão: Resposta construída.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Espaço Natural; Espaço Humanizado;
Alterações ocasionadas pelo homem no espaço natural;
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Aula 6 - Um Ser Global...

HABILIDADES
• Compreender a globalização como processo mundial presente na sociedade
moderna;
• Descrever como se dá o processo de globalização;
• Discutir como esse processo afeta o nosso modo de vida.
ORIENTAÇÕES DIDÁTICO – METODOLÓGICAS.
Explicar a Globalização como um processo, uma face do capital. Ou seja,
uma rede ou espécie de sistema mundial que está presente no dia a dia, e afeta
todas as pessoas pelas relações de consumo e serviços dos mais diversos.
O educador pode exemplificar esse processo, questionando de onde vem
ou onde são fabricados objetos do cotidiano, como o creme dental, o sapato da
escola, o computador que utilizamos, as lâmpadas que iluminam a sala de aula, a
caneta que escrevemos, o refrigerante da cantina e tantos outros. Pode-se também
solicitar aos educandos exemplos de marcas de produtos internacionais, ou de
empresas transnacionais que costumeiramente consumimos.
Respostas:
01 - Observe a figura:
Respostas de ordem pessoal. O Educador pode observar na resposta a
importância do processo citado exemplificando a revolução tecnológica da internet,
do uso dos computadores, da velocidade da informação e tantos outros, orientando
nesse sentido, se necessário.
• Objetivo: Estimular a interpretação de figuras correlacionada-as com o assunto
da aula, demonstrando como estamos inseridos e até algumas vezes sem a
percepção do processo de Globalização.
• Nível de proficiência: Complexa.
• Tipo de questão: Resposta construída.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Espaço Global; Equipamentos; Internet;
Interpretação de imagens e textos;
264

Geografia

02 – Complete as lacunas de acordo com o texto:
Respostas
a. Globalização, abertura, fronteiras, livre, comunicação;
b. Globalização, sociedade;
• Objetivo: Fixar as informações pertinentes ao processo de Globalização
apresentadas no texto;
• Nível de proficiência: Simples
• Tipo de questão: Cloze
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Espaço Global; Sociedade; Observação
do cotidiano;
03 – Releia o texto “FANTÁSTICA DEFINIÇÃO DE GLOBALIZAÇÃO”, construa
um texto semelhante a esse, que também aborde de forma prática e cotidiana, o
conceito de Globalização.
Resposta de ordem pessoal. O educador pode sugerir que o texto seja bem
humorado sem, no entanto, apresentar conteúdo ofensivo. Podem ser utilizados
elementos ou figuras da realidade local.
• Objetivo: Fortalecer a leitura, interpretação e produção textual, considerando
alguns elementos do processo de Globalização;
• Nível de proficiência: Complexa
• Tipo de questão: Resposta construída
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Espaço Global; Sociedade; Observação
do cotidiano;
04 – Assinale (V) para as afirmativas Verdadeiras ou (F) para as afirmativas falsas,
quanto às características da globalização:
A seqüência correta é: V; V; V; V; V;
• Objetivo: Fixar e reconhecer elementos e processos nas rações de consumo do
processo de Globalização;
• Nível de proficiência: Simples
• Tipo de questão: Itens de reconhecimento
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Globalização; Hábitos contemporâneos;
Relações comerciais e econômicas entre os países;
05 – Observe o esquema e caracterize os elementos que envolvem o processo de
globalização.
Resposta de ordem pessoal. O educador deve estar atento a lógica do ordenamento
das características do processo de Globalização.
• Objetivo: Estimular a construção e o raciocínio lógico de algumas etapas
que compõem o processo de Globalização e suas conseqüências positivas e
negativas.
• Nível de proficiência: Complexo;
• Tipo de questão: Resposta construída;
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Etapas da Globalização e suas
conseqüências; Hábitos contemporâneos;
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06 – Discuta com seus colegas e justifique a seguinte afirmação utilizada no texto:
“o mundo é globalizado e a sociedade, uma vez “globalizada” nunca mais será
a mesma.”
Resposta de ordem pessoal ou coletiva. O educador deve conduzir e observar
a discussão em sala no intuito de sintetizar a construção ou desconstrução de
argumentos acerca da afirmativa sugerida na questão.
• Objetivo: Estimular a discussão e reflexão coletiva sobre a sociedade atual e o
processo de Globalização e suas conseqüências.
• Nível de proficiência: Complexo
• Tipo de questão: Resposta construída/coletiva
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Discussão em sala; “Tempestades de
idéias”; Sociedade; Globalização; Observação do cotidiano.
07 – Leia o trecho abaixo da música e responda as questões a seguir:
Resposta de ordem pessoal, através da interpretação do trecho da música
sugerida. O educador pode orientar a utilização de outros argumentos agregados
à resposta dos itens.
• Objetivo: Interpretar o fragmento musical sugerido associando a temática da
aula, estimulando a percepção, identificação de características e conseqüências
que se estabelecem de forma temporal.
• Nível de proficiência: Complexo
• Tipo de questão: Resposta construída
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Transformações sociais ao longo do
tempo; Globalização;
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Aula 7 - Algumas Indicações da Formação do Espaço Cearense

HABILIDADES
• Proporcionar ao educando um conhecimento mais próximo de sua realidade, o
espaço cearense ;
• Prover o educando de capacidade, para que perceba que a definição de espaço,
se materializa na perspectiva de nossa realidade mais próxima.
ORIENTAÇÕES DIDÁTICO – METODOLÓGICAS.
Primeiramente, devemos deixar claro para o educando que quando tratamos
do assunto da formação histórica do espaço cearense, não estamos enveredando
pelo domínio da ciência histórica. Mas que o espaço cearense, como qualquer
outro espaço geográfico, só pode ser concebido e compreendido dentro de uma
perspectiva histórica. Afinal de contas o homem constrói seu espaço dentro de um
contexto histórico.
Respostas:
01 - Marque (V) para os itens verdadeiros e (F) para os itens falsos.
Seqüência correta: (V); (V); (V); (F).
• Objetivo: Proporcionar ao estudante a fixação do conteúdo a partir da leitura e
interpretação de texto;
• Nível de proficiência: Simples.
• Tipo de questão: Itens de reconhecimento.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: O processo de formação do espaço
cearense, no decorrer da história.
02 – Assinale as alternativas corretas e corrija as afirmativas falsas, nos espaços
indicados em baixo de cada item.
a. CORRETA
b. CORRETA.
c. FALSA
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Foi o binômio gado-algodão que dinamizou a economia do Ceará, havendo uma
considerável expansão da infra-estrutura no interior do estado a partir disso.
• Objetivo: Proporcionar ao estudante a fixação do conteúdo a partir da leitura e
interpretação de texto. Fazendo uma reconstrução histórica do desenvolvimento
de nosso espaço cearense.
• Nível de proficiência: Simples.
• Tipo de questão: Itens de reconhecimento.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: O processo de formação do espaço
cearense.
03 – Em sua opinião, qual a relação existente entre a dinamização da economia do
Ceará e a expansão da infra-estrutura do estado.
Trata-se de uma resposta pessoal, mas deve-se observar se o estudante
compreendeu que a dinâmica econômica ao se expandir gera e necessita de
investimentos públicos e privados na infra-estrutura do espaço para que a economia
cresça mais ainda ou se mantenha.
• Objetivo: Proporcionar ao educando a fixação do conteúdo a partir da leitura
e interpretação de texto. Gerando a reflexão do educando entre os elementos
materiais e imateriais que compõem o acúmulo do capital ou servem para o seu
subsídio;
• Nível de proficiência: Complexo;
• Tipo de questão: Itens de resposta construída;
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: O processo de formação do espaço
cearense.
04 – Pesquise e construa com suas palavras um esboço do cenário econômico
atual do Ceará considerando os setores: industrial, agroindustrial, comércio e de
serviços.
Trata-se de uma pesquisa que deve ser feita em casa ou o professor deve levar
material para que os alunos possam fazê-la em sala.
Constando principalmente as seguintes idéias:
Quase metade da economia cearense se concentra na capital. O PIB
cearense em valores correntes, em 2005, foi de R$ 40.923.492, dos quais 48,22%
estão concentrados na capital Fortaleza, segundo estudo do Ipece. Muito atrás,
destacam-se algumas cidades médias da região metropolitana e do interior:
Maracanaú (5,37%), Sobral (3,53%), Caucaia (2,53%), Juazeiro do Norte (2,27%),
Eusébio (1,41%), Horizonte (1,23%), Maranguape (1,17%), Crato (1,12%) e Iguatu
(1,05%), respectivamente.
Segundo o mesmo estudo, houve leve desconcentração da riqueza de 2002
a 2005, período no qual a participação de Fortaleza no PIB caiu de 49,91% para
48,22%. Segundo o PIB per capita, a cidade com mais movimentação econômica
é Eusébio (R$15.017,54 per capita), e a com menor, Martinópole (R$1.452,24 per
capita). Juntos, os 15 municípios de maior PIB representam 72,2% das riquezas
produzidas no estado.
A partir dos anos 60, houve uma progressiva industrialização e urbanização,
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que ganhou impulso a partir da década de 80, em parte devido à política de concessão
de benefícios fiscais a empresas que se instalassem no estado. Atualmente, embora
sendo ainda uma economia sub-industrializada em relação a vários outros estados
do Brasil, a economia cearense não é mais baseada sobretudo nas atividades
agropecuárias, sendo preponderante o setor terciário de comércio e serviços, com
grande destaque para o turismo. Apesar disso, aquelas ainda possuem grande
relevância na economia do estado, em especial a pecuária, mas há também
crescente importância de cultivos não-tradicionais no estado, como a produção de
frutas e legumes no Vale do Rio Jaguaribe e de flores na Serra da Ibiapaba e no
Cariri.
Desde 2004, a economia cearense vem crescendo, moderada mas
sustentadamente, entre 3,5% e 5% ao ano. Em 2007, o crescimento foi de 4,1%,
e, para 2008, previa-se um crescimento de 4,5%. Contudo, os dados referentes ao
primeiro semestre de 2008 revelaram um crescimento superior de 5,9%.
• Objetivo: Proporcionar ao educando a fixação do conteúdo a partir da pesquisa em
outras fontes bibliográficas e em sites do gênero. Gerando a reflexão do educando
de como está a realidade do estado neste momento histórico em que ele está
inserido;
• Nível de proficiência: Complexo.
• Tipo de questão: Itens de resposta construída.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: O constante processo de formação do
espaço cearense.
05 – Associe corretamente:
(1)
(2)
(3)
(4)
(4)
(5)
• Objetivo: Proporcionar ao estudante a fixação do conteúdo a partir da leitura e
interpretação de texto. Fazendo uma reconstrução histórica do desenvolvimento de
nosso espaço cearense;
• Nível de proficiência: Simples.
• Tipo de questão: Itens de reconhecimento.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: O processo de formação do espaço
cearense.
06 – Assim como o espaço cearense, o local onde você mora também tem uma
história e certas características. Pesquise e remonte a história do seu bairro,
da sua rua ou até mesmo do seu município. Não se esqueça de mencionar as
mudanças ocorridas no espaço que você observou.
• Objetivo: Proporcionar ao educando a fixação do conteúdo a partir da pesquisa em
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outras fontes bibliográficas e com entrevistas com pessoas mais velha, da própria
escola ou do seu convívio familiar. Gerando a reflexão do educando de como está
a realidade da sua cidade neste momento histórico em que ele está inserido.
OBS.: Cuidado! Oriente seus alunos a fazerem entrevistas somente com
pessoas conhecidas e de total confiança, caso seja necessário entrevistar
algum desconhecido nunca o faça sozinho. Sempre na companhia de alguém
responsável pelo educando.
• Nível de proficiência: Complexo.
• Tipo de questão: Itens de resposta construída.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: O constante processo de formação do
espaço cearense.
07 – Você conhece alguns dos lugares abaixo?

Juazeiro do Norte

Quixadá

Fortaleza

Aracati

• Objetivo: Que o educando conheça alguns dos principais pontos turísticos do
nosso Ceará, pesquisando em outras fontes bibliográficas e em sites do gênero.
• Nível de proficiência: intermediário
• Tipo de questão: Itens de resposta construída
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: O constante processo de formação do
espaço cearense.
ENRIQUECENDO A SUA AULA!!!
• Guia de Praias do Ceará, de Flávio Paiva e Miguel Macedo. 4ª Ed. Fortaleza:
Ed. Demócrito Rocha, 2003.
• Nas Trilhas da Cidade, de José Borzacchiello da Silva. Fortaleza: Museu do
Ceará/Secult, 2001.
• Zoneamento ambiental daAPAda Serra de Baturité: Diagnóstico e Diretrizes.
Fortaleza. Semace.1991.
• Atlas Escolar Ceará - Espaço Geo-Histórico e Cultural, de José
Borzacchiello da Silva (org.). 2ª edição, Fortaleza, Grafset, 2004.
• Ceará: Um novo olhar geográfico, de José Borzacchiello da Silva (org.).
Fortaleza, 2007.
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Aula 8 - Tipos de representação da superfície terrestre

HABILIDADES
• Possibilitar que o educando reconheça a existência da diversidade de meios
científicos eficientes, para tornar possível a representação da superfície
terrestre.
• Despertar no educando o interesse pelos tipos de representação do espaço e
estimulá-los a desenvolver suas habilidades de representação do espaço, seja de
forma subjetiva/imaterial ou objetiva/material.
ORIENTAÇÕES DIDÁTICO – METODOLÓGICAS
Pode-se gerar em sala de aula uma discussão de qual tipo de representação
seria mais útil para cada tipo de informação ou de espaço.
É possível estimular os educandos para, segundo suas habilidades, talentos
e inclinações, desenvolverem em sala de aula (individualmente ou em grupo) uma
das formas de representação do espaço que foi explicada nesta aula.
Levar para a sala de aula mapas da cidade ou região em que o educando
vive, para que possa ser visualizado, pelo mesmo, como a sua cidade ou região
foram representadas num mapa. Se possível, fazer a mesma coisa com todos os
tipos de representações estudadas nessa aula.
Respostas:
01 – Complete as lacunas a seguir de acordo com o conteúdo estudado no texto
da aula.
a) o homem e representar.
b) tábuas de argila e conhecimento empírico.
c) VI a.C e gregos.
d) representações e cartógrafos.
• Objetivo: Fazer uma releitura do texto, para reconhecer as informações contidas
e reescrever algumas palavras chaves da compreensão da idéia.
• Nível de proficiência: simples
• Tipo de questão: Cloze
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: A história das representações
cartográficas.
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02 – Cartografia é a arte ou ciência de representar o espaço em uma superfície plana.
Cite as três técnicas utilizadas pela cartografia que foram citadas no texto e depois
faça uma pesquisa, com o auxílio do professor, em sites, livros, enciclopédias e
defina cada uma dessas técnicas.
As três técnicas utilizadas são: Estatística, Aerofotogrametria e Sensoriamento
Remoto.
Estatística
A estatística se utiliza das teorias probabilísticas para explicar a freqüência da
ocorrência de eventos, tanto em estudos observacionais quanto em experimentos.
Tem por objetivo obter, organizar e analisar dados estatísticos, a fim de descrever e
explicá-los, além de determinar possíveis correlações e nexos-causais. Em outras
palavras, a estatística procura modelar a aleatoriedade e a incerteza de forma a
estimar ou possibilitar a previsão de fenômenos futuros
Aerofotogrametria
Uma aeronave equipada com câmaras fotográficas métricas percorre o
território fotografando-o verticalmente, seguindo alguns preceitos técnicos como:
ângulo máximo de cambagem 3º, sobreposição frontal entre as fotos de 60%,
sobreposição lateral de 30%. A Fotogrametria é a ciência que permite executar
medições precisas utilizando fotografias métricas.
Sensoriamento Remoto
É uma técnica de obtenção de informações sobre um objeto, uma área, uma
feição ou um fenômeno no Planeta Terra, sem que haja contato físico, atualmente
essas informações são obtidas através de sensores em satélites que geram imagens.
A NASA é uma das maiores captadoras de imagens recebidas por satélites, do
mundo.
• Objetivo: Reconhecer as afirmações contidas no texto e despertar o interesse do
educando pela pesquisa. Fazendo com que o estudo de termos desconhecidos
sejam uma abertura para a busca do conhecimento.
• Nível de proficiência: Complexo
• Tipo de questão: Itens de resposta construída
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Definições sobre algumas técnicas
utilizadas pela cartografia para a representação do espaço.
03 – A partir das técnicas cartográficas, são feitas diversas formas de representação
espacial. Assinale o item que contém tais representações.
A resposta correta é o item: D
d) Os mapas, os blocos-diagrama, os gráficos e as tabelas.
• Objetivo: Fazer uma releitura do texto em busca de reconhecer, através do
raciocínio lógico que as técnicas cartográficas têm uma finalidade construtiva e
reconhecer no texto qual é essa finalidade.
• Nível de proficiência: Simples
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• Tipo de questão: Itens de reconhecimento
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: A aplicabilidade das técnicas
cartográficas na representação do espaço.
04 – Que elementos básicos deve conter um mapa? Assinale a resposta correta.
A resposta correta é o item “A”
a) Tema, escala, legenda e orientação.
• Objetivo: Fazer uma releitura, mais atenciosa, do texto em busca de identificar
os elementos que não podem faltar num mapa, pois a ausência de qualquer um
desses prejudicaria sua interpretação.
• Nível de proficiência: Simples
• Tipo de questão: Itens de reconhecimento
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: O reconhecimento dos elementos
básicos compositores de um mapa, que ajudam na interpretação da
representação do espaço.
05 – Na questão 03 você já assinalou o item com as principais formas de
representação espacial, agora defina cada uma delas.
Os mapas, os blocos-diagrama, os gráficos e as tabelas.
Os mapas:
são representações, em uma superfície plana, da superfície esférica da
Terra. Possuem elementos básicos como: tema, escala, legenda e orientação.
São exemplos os mapas: geomorfológico, hidrográfico, político, histórico, dentre
outros.
Os blocos-diagrama:
são formas de representação que expõe o relevo em terceira dimensão.
As tabelas:
são representações numéricas que mostram informações ou dados
organizados em linhas e colunas.
Os gráficos:
são as representações visuais de dados. Geralmente representam os dados
de uma tabela. Podem conter várias informações, como: valores, idade, sexo,
medidas métricas, localidades geográficas, dentre outros.
• Objetivo: Fazer uma releitura do texto buscando fixar os conceitos mais importantes
quanto ao assunto das representações do espaço.
• Nível de proficiência: Simples
• Tipo de questão: Item de resposta construída
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Conceitos sobre as principais formas
de representação espacial.
06 – O Texto relata as possibilidades de informações contidas nos gráficos e
tabelas. Junte pequenos grupos para criar tabelas e gráficos com os seguintes
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temas:
• Idade dos estudantes
• Número de meninos e meninas
• Altura dos estudantes
• Times preferidos
• Cor preferida
O professor pode optar orientar um grupo para construir os gráficos e tabelas
de um dos temas sugeridos, assim teríamos cada grupo estudando um tema
diferente. Isso poderia permitir ao grupo um aprofundamento maior no exercício.
Seria interessante que depois dos dados serem transformados em gráficos
e tabelas, fossem apresentados para o restante do grupo e afixados em murais na
escola.
O professor também tem total liberdade para sugerir outro tema de interesse
ou necessidade do grupo para que seja feita a mesma atividade.
Gráfico
Para construir qualquer gráfico, deve-se observar as seguintes regras:
• Coloque título e legenda.
• Escolha escalas adequadas para colocar os valores nos eixos x e y.
• Coloque, de forma clara, os dados a serem representados nos eixos com as suas
respectivas unidades.
• Coloque os valores dos dados apenas com os números necessários à leitura.
Procure traçar a melhor reta ou curva, devendo recorrer a métodos matemáticos
quando os valores encontrados não estão adequados.
• Objetivo: Estimular o educando à pesquisa, para que possa aplicar os conceitos
estudados em sala, de forma prática e exercitar a interdisciplinaridade do conteúdo
com algumas técnicas matemáticas.
• Nível de proficiência: Complexo
• Tipo de questão: Item de resposta construída
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Conceitos sobre as principais formas
de representação espacial e técnicas matemáticas para a construção de gráficos
e tabelas.
ENRIQUECENDO A SUA AULA!!!
• Atlas geográfico escolar. Rio de Janeiro: IBGE, 2002.
• Fundamentos da Cartografia, de Paulo Araújo Duarte. 2ª Edição.
Florianópolis: Ed. da UFSC, 2003.
• O espaço geográfico: ensino e representação, de Rosângela D.
Almeida & Elza Y. Passini. São Paulo: Contexto, 2002.

274

Geografia

Aula 9 - Noções de orientação

HABILIDADES
• Possibilitar que o educando tenha a capacidade de se orientar de forma teórica
e prática em qualquer tipo de carta geográfica e em qualquer ponto da superfície
terrestre, respectivamente.
• Criar uma base teórica para a compreensão de mapas.
ORIENTAÇÕES DIDÁTICO – METODOLÓGICAS
Trabalhar a compreensão e a percepção do educando quanto à importância
das noções básicas de orientação, demonstrando que esse conteúdo servirá de
base para a compreensão de muitos conceitos e assuntos que serão estudados por
ele no decorrer de sua vida estudantil e profissional.
Inserir, durante a exposição da aula, questionamentos e informações sobre
os pontos de orientação e os pontos de referência que podem ser tomados pelo
educando na cidade e na região onde mora.
Se a turma tiver acesso a um mapa da cidade, região, estado ou do país,
podemos apresentá-lo em sala e escolhendo alguns pontos, predefinidos, do mapa
fazermos um exercício coletivo de orientação em uma carta geográfica.
Respostas:
01 – Consulte o mapa do Ceará no final da apostila, indique corretamente os pontos
cardeais. Em seguida responda as questões abaixo, tendo como ponto central o
município de Canindé.
a) Santa Quitéria
b) Leste
c) Resposta pessoal
• Objetivo: Conhecer os pontos cardeais, bem como, aprofundar os conhecimentos
acerca do território cearense.
• Nível de proficiência: complexo
• Tipo de questão: Resposta construída
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Noções básicas de orientação.
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02 – A Rosa dos Ventos deve ser preenchida da seguinte forma:

• Objetivo: Ser capaz de reconhecer as posições de orientação dadas na Rosa dos
Ventos.
• Nível de proficiência: Intermediário
• Tipo de questão: Resposta construída
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Noções de orientação na Rosa dos
Ventos.
03 – Os itens devem ser preenchidos da seguinte forma:
a. A mesa do professor: Norte.
b. A porta de entrada e saída: Leste.
c. O fundo da sala: Sul.
d. A esquerda dos alunos: Oeste.
• Objetivo: Ser capaz de reconhecer os pontos cardeais dentro do contexto em que
vivemos.
• Nível de proficiência: complexo
• Tipo de questão: resposta construída
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Noções de orientação com os pontos
cardeais.
04 – Deixe o educando totalmente livre para usar sua criatividade, mostre-lhe
apenas a necessidade de coerência, em sua justificativa da importância dos pontos
cardeais, colaterais e subcolaterais.
• Objetivo: Ser capaz de fazer um relatório sobre a importância dos pontos cardeais,
colaterais e subcolaterais em nossa vida, usando sua criatividade e as definições
estudadas.
• Nível de proficiência: Complexo
• Tipo de questão: Item de resposta construída
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Noções de orientação.
05 – Observe o esquema a seguir que representa a distribuição das cidades A, B,
C e D no planisfério e assinale a alternativa correta.
Item correto: C
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• Objetivo: Buscar a interpretação visual e textual.
• Nível de proficiência: Intermediário
• Tipo de questão: múltipla escolha
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Geografia e noções de orientação.
06 – Justifique os itens incorretos da questão anterior.
a. A cidade localizada mais próxima da Europa é a B.
b. B é a cidade mais próxima do Pólo Norte.
d. D é a cidade mais próxima a Greenwich.
• Objetivo: Ser capaz de identificar espacialmente os locais solicitados.
• Nível de proficiência: intermediário
• Tipo de questão: Item de resposta construída
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Geografia e noções de orientação.
07 - Com base na figura do exercício anterior, faça o que se pede.
a. A – 30º latitude e 75º longitude
B – 75º latitude e 30º longitude
C – 45º latitude e 75º longitude
D – 30º latitude e 15º longitude
b. Norte: A e B
Sul: D e C
• Objetivo: Ser capaz de identificar espacialmente os locais solicitados.
• Nível de proficiência: intermediário
• Tipo de questão: Item de resposta construída
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Geografia e noções de orientação.
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Aula 10 - A Escala e o Tamanho das Coisas

HABILIDADES
• Justificar a importância do trabalho cartográfico na construção de mapas e
compreender que a escala é um dos elementos mais importantes do mapa;
• Ser capaz de executar as razões matemáticas, necessárias para elaboração e
interpretação de um mapa.
ORIENTAÇÕES DIDÁTICO – METODOLÓGICAS
Pode-se utilizar uma máquina fotográfica ou fotografias de alguns ambientes
bem conhecidos dos alunos e oferecer ao educando condições de compreender
que aquele elemento fotografado está reproduzido na fotografia em menor tamanho
do que o tamanho real dele para que possa caber na tela do computador, na
transparência, ou na fotografia. Assim o educando será capaz de compreender
a lógica da escala de uma mapa que representa justamente, como na fotografia,
quantas vezes o objeto ou o espaço foi reduzido para caber na carta geográfica.
Respostas:
01 – A escala é um dos elementos fundamentais de um mapa. Assinale com (V)
para verdadeiro e (F) para falso nas seguintes afirmações:
Seqüência correta: (V); (F); (V) e (V)
• Objetivo: Fazer uma releitura do texto com um objetivo predeterminado, fazendo
a interpretação de algumas informações e desenvolver a percepção do educando
para a importância de escala de um mapa.
• Nível de proficiência: Intermediário
• Tipo de questão: Item de resposta construída
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: A escala de um mapa como elemento
fundamental para a leitura, compreensão e produção do mesmo.
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02 – Agora que já entendemos o que é e como funciona a escala de um mapa
podemos estabelecer algumas relações, E = Escala, D = Distância na realidade e
d = Distância no mapa. Assinale o item correto.
Item correto: “b”
b) Para obtermos a distância no mapa usamos: d = D/E.
• Objetivo: Fazer uma releitura das fórmulas matemáticas com um objetivo de
compreender a relação existente entre o tamanho real e no papel com o tamanho
da escala de cada mapa.
• Nível de proficiência: Simples
• Tipo de questão: Itens de reconhecimento
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: A escala de um mapa como elemento
fundamental para a leitura, compreensão e produção do mesmo.
03 – Considere as escalas numéricas a seguir.
I – 1:1000
II – 1:10000
III – 1:2000000
Pode-se afirmar corretamente que:
Item correto: “a”
a) Das escalas apresentadas a II serve para mapear áreas urbanas.
• Objetivo: Reconhecer a escala numérica como um dos tipos de escalas existentes
e ser capaz de interpretar ou deduzir o melhor tipo de aplicabilidade deste tamanho
de escala.
• Nível de proficiência: Intermediário
• Tipo de questão: Itens de reconhecimento
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: A escala de um mapa como elemento
fundamental para a leitura, compreensão e produção do mesmo.
04 – Com base nas diferentes escalas apresentadas, informe as escalas numéricas
mais adequadas aos seguintes mapas.
Associe a seqüência correta:
Item correto: “b”
b) 4-2-1
• Objetivo: Reconhecer a escala numérica como um dos tipos de escalas existentes
e ser capaz de interpretar ou deduzir o melhor tipo de aplicabilidade deste tamanho
de escala.
• Nível de proficiência: Intermediário
• Tipo de questão: Itens de reconhecimento
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: A escala de um mapa como elemento
fundamental para a leitura, compreensão e produção do mesmo.
05 – Explique como podemos definir a escala geográfica, ou seja, a escala de um
mapa.
A escala é um dos componentes fundamentais do mapa. Ela permite saber
quantas vezes o espaço representado no mapa ou na planta de uma casa ou de
um edifício foi reduzido para caber numa folha de papel.

Geografia

279

• Objetivo: Fazer uma releitura do texto com um objetivo predeterminado, fazendo
a interpretação de algumas informações e desenvolver a percepção do educando
para a importância de escala de um mapa.
• Nível de proficiência: Intermediário
• Tipo de questão: Item de resposta construída
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: A escala de um mapa como elemento
fundamental para a leitura, compreensão e produção do mesmo.
06 – Qual a importância de conhecer e saber utilizar a escala de um mapa?
Essa resposta é de cunho pessoal, mas deve contemplar, basicamente, a
compreensão por parte do educando de que qualquer a escala de um mapa nos dá
a idéia precisa do espaço real o qual nós estamos estudando.
• Objetivo: Fazer uma releitura do texto com um objetivo predeterminado, fazendo
a interpretação de algumas informações e desenvolver a percepção do educando
para a importância de escala de um mapa.
• Nível de proficiência: Complexo
• Tipo de questão: Item de resposta construída
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: A escala de um mapa como elemento
fundamental para a leitura, compreensão e produção do mesmo.

ENRIQUECENDO A SUA AULA!!!
• O descobrimento da Terra: História e histórias da aventura
cartográfica, de Osvald Dreyer-Eimbcke,São Paulo: Melhoramento,
1992
• Gráficos e mapas, de Marcello Martinelli, São Paulo, Moderna, 1998.
• Curso de Cartografia Moderna, de Cêurio de Oliveira, Rio de Janeiro,
Moderna, 1998.
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Aula 11 - Linhas Imaginárias (Paralelos e Meridianos)

HABILIDADES
• Ser capaz de identificar as linhas imaginárias mais importantes que cortam a
superfície terrestre e compreender como se organizam e o que essas linhas
significam para o processo de localização de um ponto qualquer da superfície
terrestre.
• Relacionar seu conhecimento de orientação com a divisão da superfície terrestre
em paralelos e meridianos.
ORIENTAÇÕES DIDÁTICO – METODOLÓGICAS
• Possibilitar que o educando entenda que as linhas imaginárias têm uma ligação
direta com a necessidade de localização de determinados pontos sobre a superfície
terrestre;
• Demonstrar ao educando que essa técnica de localização através de Latitude
e Longitude é muito utilizada na navegação marinha, nas viagens aéreas e por
forças militares.
Respostas:
01 – Complete as lacunas a seguir de acordo com o conteúdo estudado no texto
da aula.
a. Paralelos e Meridianos.
b. Linha do Equador e aequatore.
c. semicirculares e cruzando.
d. Greenwich e meridies.
• Objetivo: Releitura do texto extraindo os conceitos mais importantes para a
compreensão do conteúdo estudado.
• Nível de proficiência: Simples
• Tipo de questão: Cloze
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Conceitos e origem dos termos que
definem e representam as linhas imaginárias da Terra.
02 - Cite quais os quatro paralelos mais importantes, além da Linha do Equador e
seus hemisférios correspondentes.
Geografia

281

Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico e Círculo Polar Antártico
Hemisférios
Paralelos Importantes
correspondentes
Trópico de Câncer
Hemisfério Norte
Trópico de Capricórnio

Hemisfério Sul

Círculo Polar Ártico

Hemisfério Norte

Círculo Polar Antártico

Hemisfério Sul

• Objetivo: Reconhecer as linhas paralelas mais importantes da superfície
terrestre.
• Nível de proficiência: Simples
• Tipo de questão: Item de Resposta Construída
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: As linhas imaginárias, mais importantes,
paralelas a Linha do Equador da Terra.
03 – Marque com (V) as alternativas verdadeiras e (F) para as alternativas falsas.
Seqüência correta: (V); (F); (F); (V)
• Objetivo: Releitura do texto extraindo os conceitos mais importantes para a
compreensão do conteúdo estudado.
• Nível de proficiência: Simples
• Tipo de questão: Item de Reconhecimento
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Conceitos e organização das linhas
imaginárias da Terra e o que elas significam na perspectiva da localização
04 – Observe a figura, a seguir e determine a latitude e longitude dos pontos L;I; N;
H; A; S. “Não esquecer de colocar se é latitude N ou S e se é longitude L ou O”.
a. L: Lat. 66º N e Long. 180º O
b. I: Lat. 23º N e Long. 90º O
c. N: Lat. 0º e Long. 0º
d. H: Lat. 23º S e Long. 45º L
e. A: Lat. 66º S e Long. 90º L
f. S: Lat. 66º S e Long. 180º L
• Objetivo: Exercitar a técnica de localização de qualquer ponto na superfície
terrestre.
• Nível de proficiência: Intermediário
• Tipo de questão: Item de Resposta Construída
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Organização das linhas imaginárias da
Terra e como os pontos podem ser determinados.
05 – Descreva a importância das Coordenadas Geográficas.
Essa resposta é de cunho pessoal, mas deve contemplar, basicamente, a
compreensão por parte do educando de que qualquer a coordenada geográfica nos

282

Geografia

dá a localização precisa de qualquer ponto, por menor que ele seja, na superfície
terrestre.
• Objetivo: Fazer uma releitura do texto com um objetivo predeterminado, fazendo
a interpretação de algumas informações e desenvolver a percepção do educando
para a importância de das coordenadas geográficas.
• Nível de proficiência: Complexo
• Tipo de questão: Item de resposta construída
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: As coordenadas geográficas como
elemento fundamental para a localização de qualquer ponto da superfície
terrestre.
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Aula 12 - Fuso horário: Que horas são?

HABILIDADES
• Calcular de forma rápida e eficiente os fusos de qualquer ponto na superfície
terrestre.
• Relacionar seu conhecimento de orientação com a divisão da superfície terrestre
em paralelos e meridianos.
ORIENTAÇÕES DIDÁTICO – METODOLÓGICAS
Gerar nos alunos interesse de descobrir a hora, no momento da aula, nos
locais que a turma achar mais interessantes, que despertam neles algum interesse
especial ou em que esteja havendo um evento internacional importante.
Respostas:
01 - Converse com os seus colegas e professor e tente relembrar outros eventos a
nível mundial onde havia diferença de fusos horários em relação ao Brasil.
• Objetivo: Socialização do conhecimento entre os membros da turma e desenvolver
a percepção do educando que a dinâmica mundial não para.
• Nível de proficiência: Intermediário
• Tipo de questão: Item de Resposta Construída
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: O conceito de fuso horário e como esse
fuso se estabelece na superfície terrestre.
02 - Releia o texto, pesquise se necessário em outra fonte, e dê o significado das
expressões abaixo:
a. hora oficial
Trata-se da hora instituída por um determinado governo, como hora de
referência para o seu território nacional, no nosso caso a hora oficial é a hora de
Brasília, capital do país.
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b. Meridiano de Greenwich
Meridiano de Greenwich é aquele que é utilizado, por convenção internacional,
como origem para a contagem das longitudes. Desde, 1884, o meridiano de referência
é o que passa pelo Observatório de Greenwich, Inglaterra. Sobre o meridiano que
passa por Greenwich, a longitude é igual a zero, contando-se para Leste (positiva)
e para Oeste deste (negativa).
• Objetivo: Releitura do texto extraindo os conceitos mais importantes e estimulando
o educando para que, através da pesquisa busque ampliar seu domínio sobre tais
conceitos.
• Nível de proficiência: Complexo
• Tipo de questão: Item de Resposta Construída
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: O conceito de fuso horário e como esse
fuso se estabelece na superfície terrestre.
03 - Leia as assertivas:
O Item correto:“d”
d) Os dois itens possuem informações verdadeiras;
• Objetivo: Releitura do texto extraindo os conceitos mais importantes e estimulando
o educando a pensar na importância do estudo dos fusos horários.
• Nível de proficiência: Simples
• Tipo de questão: Item de Reconhecimento
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: O conceito de fuso horário e sua
importância para o horário mundial.
04 - Em Novembro de 2008 aconteceram as eleições para presidente dos EUA,
tendo como concorrentes Obama (Democrata) e McCain (Republicano). Enquanto
dormíamos aqui no Brasil, a maior potência econômica mundial decidia o seu
futuro político. Responda os itens abaixo observando o mapa mundial dos fusos
horários que está no texto:
a. Depende do lugar que você está no Brasil e também qual o lugar dos
Estados Unidos, pois tanto o Brasil como os Estados Unidos tem mais de um
fuso horário devido a extensão do seu território.
b. No final da tarde, ou no começo da noite. Depende de que lugar dos Estados
Unidos se toma como referência, pois seu território fica para Oeste, portanto
sua hora é atrasada em relação a nossa.
c. 5 horas da manhã.
• Objetivo: Desenvolver a percepção do educando que a dinâmica mundial não
para.
• Nível de proficiência: Complexo
• Tipo de questão: Item de Resposta Construída
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: O conceito de fuso horário e como esse
fuso horário se estabelece na superfície terrestre.
5) Responda os itens abaixo considerando a hora oficial de Londres, e que lá sejam
17 h.
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a. 21 Horas
b. 06 horas.
• Objetivo: Desenvolver a percepção do educando que a dinâmica mundial não
para e exercitar a mudança dos horários a medida que se distanciam de um
meridiano de referência para Leste e para Oeste.
• Nível de proficiência: Complexo
• Tipo de questão: Item de Resposta Construída
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: O conceito de fuso horário e como esse
fuso horário se estabelece na superfície terrestre.
06 - Observe o mapa mundial dos fusos horários e com o auxílio de um mapamúndi responda: Quando em Londres forem 10h da manhã, que horas serão:
Brasil: 7 horas da manhã
EUA: 5 horas da manhã
Austrália: 8 horas da noite
• Objetivo: Desenvolver a percepção do educando que a dinâmica mundial não
para e exercitar a mudança dos horários a medida que se distanciam de um
meridiano de referência para Leste e para Oeste.
• Nível de proficiência: Complexo
• Tipo de questão: Item de Resposta Construída
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: O conceito de fuso horário e como
esse fuso horário se estabelece.
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