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Apresentação
Prezado professor, prezada professora:

O Ensino Médio é a etapa de conclusão da Educação Básica. Ele é de-
cisivo para a vida de cada um dos jovens, cuja aprendizagem escolar está sob 
sua responsabilidade. O nosso grande desejo é que todos eles cheguem ao fi nal 
com sucesso.

Sucesso na escola signifi ca 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 internacio-
nal, nacional e estadual – PISA, SAEB, ENEM, SPAECE – sinalizam a necessi-
dade 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 estudan-
tes 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 gran-
des 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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Aulas 31 e 32: A Geometria e os Triângulos

Cara professora, caro professor,

Nestas aulas estamos enfatizando alguns aspectos importantes 
do ensino da geometria. Eles são especifi camente necessários para 
o desenvolvimento do pensamento geométrico. Temos consciência 
das limitações deste trabalho. No entanto, a certeza  do seu empenho e 
motivação, reveste-se, em segurança para a continuidade dele. Ou seja, o 
nosso compromisso com esta ação pedagógica é estar com você na sala 
de aula. Compartilharemos  ações conjuntas e cooperativas para otimizar 
os procedimentos já em curso que impliquem na mediação entre o ensino 
da geometria com criatividade  e. especìfi camente, a ampliação do 
pensamento e, ou, raciocínio matemático.

Compreendendo as idéias

As considerações que, no início,  são postas para a refl exão 
do aluno têm o propósito de despertá-lo para o fato de que a geometria  e, 
em consequência, o pensamento geométrico, remonta a um passado bem 
distante. Registramos no texto, o processo onde nosso cérebro compreende e 
interpreta as informações visuais percebidas na abrangência do nosso olhar e 
as transforma em habilidades espaciais. Portanto, é fácil compreender que 
a emergência do raciocínio geométrico, ocorreu aos nossos ancestrais mais 
distantes há milhões de anos. O testemunho deste fato encontram-se nos  vinte 
mil (aproximadamente) sítios arqueológicos localizados no Brasil, destacando-
se o chamado de  Serra da Lua, no Município de Monte Alegre, no Pará e, o do 
Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Nestes dois sítios, como nos 
demais do Brasil e de outros países do mundo, localizam-se fósseis de cerca de 
10 mil anos, além de registros de Arte Rupreste. Este é o fato mais importante e 
que deve ser enfatizado: a geometria não é uma invenção ou criação humana; 
ela está presente no mundo desde o Big-Bang, oportunidade em que, sequer, 
a vida como a conhecemos, existia. Observe-se que é necessário realçar o fato 
de que  a visualização, a percepção do espaço físico onde o indivíduo está 
inserido, encaminha, inicialmente, para o desenvolvimento do pensamento 
geométrico. A partir de então, segue-se o passo seguinte: a busca da formação 
dos conceitos. Tratam-se das relações ensejadas pelos objetos visualizados  e 
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as conseqüentes implicações na capacidade de abstrair, generalizar transcender 
e projetar. Este foi o trabalho que herdamos da cultura grega, onde se destacam, 
com mais evidência, Tales, Pitágoras e Euclides. É a geometria criativa que, 
certamente, deveríamos praticar em nossas escolas.

Organizando o pensamento

A afi rmativa todas as vezes que movemos  nosso olhar para objetos que 
estão próximos ou, para o espaço longínquo, traduz-se num comportamento 
usual de todos nós. Nós movemos constantemente o olhar ao nosso derredor, 
ou, para cima, onde a visão alcançar, para o espaço longínquo. Todos vivemos 
num mundo de cores e imagens.  Se, ao longe, vemos formas pentagonais nas 
estrelas e circulares no Sol e na Lua, em casa, na escola e em qualquer lugar da 
cidade onde moramos, visualizamos formas poligonais diversas como triângulos, 
retângulos, círculos, etc. 

Praticando o conhecimento

Com a orientação do professor, todos os alunos devem, individualmente, 
fazer as construções propostas com a utilização dos palitos. Isto não signifi ca o 
impedimento do trabalho em grupo. Talvez seja até mais apropriado. O importante 
é a participação individual e, em seguida, nas difi culdades e nos acertos, a 
disseminação e socialização do conhecimento. Para orientação do professor, 
e para simples confi rmação, dentre as cinco afi rmações apresentadas o aluno 
deve marcar os itens a, b, c, e e, pois estão formulados de modo incorreto.

Demonstrando que aprendi

O próprio dicionário responde aos itens desta parte da aula. No entanto, é 
importante o desenho das fi guras para que o aluno visualize, pela construção 
no papel, a localização das bissetrizes, medianas e alturas de um triângulo. As 
respostas para os três itens fi nais são respectivamente, incentro, baricentro e 
ortocentro.
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Aulas 33 e 34:  TRIÃNGULOS: Relações angulares

Compreendendo as idéias

Cara professora, caro professor,  

A capital do Império Romano do Oriente também conhecido como 
Império Bizantino, era originariamente conhecida como Bizâncio. Em 11 
de maio de 330,  Constantino I tentou batizá-la como Nova Roma. Esta 
denominação não caiu no gosto popular, prevalecendo,  Constantinopla, 
já usada em homenagem a ele próprio, como  imperador. Em 29 de maio 
de 1453, o Império Otomano derrubou o Bizantino. A partir de então, a 
antiga Bizâncio passou a ter dupla identifi cação: Constantinopla e 
Istambul. Registre-se que em 1923 a República da Turquia foi criada 
com sua capital defi nida na cidade de Ancara. Além disso, somente em 
1930 é que, ofi cialmente, Constantinopla passou a chamar-se Istambul. 
Bem professor, com  este intróito, desejamos subsidiá-lo na discussão do 
texto. O fi lósofo, historiador e matemático Proclo Licio Diadoco, nasceu 
em Constantinopla no ano de 412, vindo a falecer na capital do Império do 
Oriente, em 485. A importância deste matemático, que se notabilizou mais 
como fi lósofo e historiador do desenvolvimento da Matemática Grega, são 
os conteúdos de suas criações escritas. Dentre elas, duas se destacam:  
Comentário sobre o Livro I de Os Elementos de Euclides, e, Elementos 
da Teologia – Sumário Eudemiano. Como dissemos no texto, podemos 
creditar a Proclo o (pouco) que,  atualmente, conhecemos acerca do 
trabalho e biografi a de eminências gregas em Matemática, como Tales de 
Mileto, Pitágoras e Euclides. Nesta aula sugerimos algumas informações 
adicionais, biográfi cas e matemáticas, sobre Tales. Como dissemos, 
existem algumas histórias controversas. Alguns argumentam que Tales, 
utilizando os seus dotes matemáticos, tornou-se um exímio negociador. 
Citam, por exemplo, o fato de ter-se tornado dono, ou arrendatário, de todos 
os terrenos apropriados para o plantio de azeitona nas cidades de Mileto 
e Quios, porque, de acordo com seus cálculos e previsões, a colheita seria 
excepcional o que, de fato, teria ocorrido. Por outro lado, existem registros 
de ter sido benefi ciário de respeitável herança de seus  pais, Esamio e 
Cleobulina, que eram nobres e ricos. O que temos como fato concreto é 
que, por volta dos últimos três séculos  a.C., houve, a decadência das 
civilizações egípcia e babilônica. Concomitantemente, emergiram na 

Co
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faixa litorânea do Mar Mediterrâneo e Egeu, chamada Ásia Menor, cidades 
comerciais e em franco desenvolvimento científi co, tais  como Mileto, na 
Jônia,  localizada na costa oeste dessa região. Neste contexto, a cultura 
grega e, especifi camente, a sua vertente fi losófi ca buscou aperfeiçoamento, 
cooperação e, ou, socialização de conhecimentos, junto aos seus  pares 
egípcios e babilônicos. Diz-se que Pitágoras permaneceu 25 anos no 
Egito, dos 40 que utilizou viajando em peregrinação científi ca. Sobre 
Tales, comenta-se que aprendeu muito sobre astronomia onde, egípcios e 
babilônios,  há séculos, acumulavam estudos adiantados. Também, especula-
se que, nesta mesma fonte,  Tales aprimorou seus conhecimentos sobre 
Geometria. Evidencia-se,  como muito signifi cativa, a troca de experiências 
envolvendo cálculos de dimensões de terrenos para plantações nos campos 
férteis, de alturas, e estudos sobre a determinação das leis do Universo, 
como a previsão dos eclipses solares e lunares. É sugestiva a idéia  de 
considerar  Tales como  um eclético no trato dos seus diversos interesses: 
os problemas de negócios, os políticos e os da Matemática. No entanto, o 
maior mérito que a ele pode ser atribuído, é o fato de ter sido o primeiro, até 
então, a refl etir e objetivar uma organização da geometria. Embora tenha 
aprendido muito com os egípcios, o que testemunhou foi um conhecimento 
sem unidade ou dispersivo, para atender a necessidades prementes e, 
ou, eventuais. Dispôs-se, a partir dessa situação caótica, a coordenar 
uma organização lógica e, evidentemente, coerente no disciplinamento 
ordenado dos princípios ou verdades geométricas já comprovadas. Este foi 
o big-bang  da Geometria que hoje conhecemos. Mesmo assim, não existe 
nenhum livro ou  qualquer artigo escrito, com autoria atribuída a Tales de 
Mileto.

Organizando o pensamento

O diálogo entre Otávio, Bruno e Aline objetivam dar mais consistência  
à discussão do texto. É importante que o professor discuta com os alunos o 
signifi cado para o desenvolvimento da Geometria, das contribuições egípcias 
assim como, as implicações para o ensino escolar do trabalho (e dos propósitos) 
iniciado por Tales. Com relação à veracidade das cinco afi rmações,  ressaltando 
a inconsistência das informações sobre a época e seus personagens, é possível 
dizer-se que as afi rmações b, c e e são verdadeiras.

Praticando o conhecimento

1ª Questão

a) Todos os ângulos são iguais; ou seja: a = b = c = d = 60º.
b) Não. São todos ângulos correspondentes.
c) Sim. Estão do mesmo lado de uma reta horizontal cortada por transversais 

paralelas entre si.
d) Não. Vide item anterior.
e) Não. Idem, idem.
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2ª Questão

Esta questão tem o objetivo de demonstrar, de modo informal,  a conclusão 
contida no item E, o que, necessariamente, será importante em diversas 
aplicações futuras. Dessa forma, o professor deve acompanhar todos os alunos 
na compreensão do signifi cado do que é exposto em cada um dos cinco itens.

Demonstrando que aprendi

Temos uma aplicação da 2ª questão da parte anterior. O professor deve 
chamar a atenção para as particularidades de que:  AB // DE, o triângulo ABC 
é eqüilátero e, os triângulos DFG e EIH são retângulos. É necessário insistir 
que a importância de tais informações, apesar de parecerem evidentes na 
apresentação do desenho. As respostas para os itens são: a) 540º; a soma dos 
ângulos internos de três triângulos quaisquer; b) 360º; basta considerar 
as condições dadas e os conceitos de igualdade entre ângulos alternos e 
internos e, também, entre ângulos correspondentes. 
                                                                             
 



22 Matemática

Aulas 35 e 36: Semelhança de triângulos

Compreendendo as idéias

No texto desta aula procuramos mostrar aos alunos a relação entre 
a geometria criativa registrada pela Arte Rupestre, na antiguidade, e os 
estudos desenvolvidos pela Matemática grega, mais especifi camente, 
pela geometria grega.Para subsidiar os alunos, sugerimos ao professor 
aprofundar e aperfeiçoar os nossos registros emitidos nas duas últimas 
aulas. O objetivo é  mostrar aos alunos que o conhecimento matemático 
tem evoluído formando um organismo, um todo, embora continuamente 
fl exível e aberto a incorporações eventuais, perspectiva necessária de 
todo processo em construção. Quando dissemos que Tales, Pitágoras e 
Euclides foram aqueles promotores dos primeiros passos na organização 
da Matemática, enfatizamos, também os trabalhos de Eudemo e Proclo 
que se preocuparam, em contar a sua história.  Vemos comumente a 
perplexidade demonstrada por alunos quando dizemos que o assunto motivo 
de sua aprendizagem, foi objeto de estudo de um matemático que viveu a 
mais de 2.000 anos. Isto porque, não se conhece, a idéia do processo de 
historicização construtiva da Matemática. Admite-se como objeto criado, 
produzido, pelo homem que, de acordo com o seu humor, a faz, mais fácil 
em alguns momentos e, vezes outras, muito difícil e intolerante. Como se 
pudéssemos construir algo que já está, adredemente, criado. Portanto, cabe 
a nós, mediadores do processo de ensino e aprendizagem, mostrar que o 
conhecimento matemático não é um privilégio de poucos, daqueles que 
pensam poder criar Matemática. Na verdade, ela é uma necessidade de 
todos os indivíduos que vivem no mundo de hoje, por isso,  deve ser acessível 
a todos. O raciocínio geométrico, reafi rmamos, enseja o desenvolvimento 
de um conjunto de habilidades que amplia as possibilidades de apreensão 
das informações que o mundo atual disponibiliza. Isto implica na extensão 
da capacidade de pensar e raciocinar e, na sua especifi cidade,  abstraindo 
e genelarizando,  na formação de conceitos. 

Tales de Mileto
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Organizando o pensamento

a) Incorreta; já discutimos a importância dos três matemáticos gregos para 
a história da Matemática.

b) Correta; basta consultar o texto.
c) Incorreta; não podemos afi rmar que qualquer ser vivo desenvolve 

habilidades espaciais e, o próprio texto não dá tal informação. 
d) Incorreta; vide item d.
e) Correta; basta verifi car no texto.

Praticando o conhecimento

1ª Questão

a) A exigência da utilização dos quatro procedimentos Da Metodologia de 
Resolução de Problemas, se refere à necessidade da discussão das 
possibilidades reais da situação-problema. No caso, cabe  ao aluno, 
em primeiro lugar, verifi car se as instruções dadas pelo pai de Aline ao 
topógrafo correspondem, de fato, às suas intenções para a utilização do 
terreno. Vejamos então como proceder:

1. Compreensão e Interpretação

A primeira pergunta que o professor deve propor aos alunos é. O desenho 
entregue ao topógrafo corresponde exatamente às informações dadas na 
situação-problema? Verifi quem se todas as informações dadas estão no 
desenho..., deve completar, dando um tempo para refl exão de todos. Após alguns 
minutos e, de acordo com as discussões participativas, é necessário intervir, 
afi rmando que explicitamente não. Isto porque, não existe a informação de que a 
cerca em linha reta é paralela ao lado maior do triângulo, conforme desenhou 
o pai de Aline. Outras indagações devem ser propostas e discutidas:  Se a cerca 
em linha reta fosse construída  paralela ao lado menor do triângulo atenderia 
aos planos do pai de Aline. Como seria o desenho? As áreas a serem plantadas 
corresponderiam àquelas propostas no desenho anterior? Bem professor, a 
criatividade é sua!

2. Elaboração do Plano de Solução

Basta mostrar para os alunos  que trata-se de uma extensão da aplicação 
do Teorema de Tales e, portanto, podemos escrever que

AM____
BM  = AN____

CN ou ainda que, x____
x+6  = 1___

3 .

1ª Q tã
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3. Execução do Plano de Solução

Resolvendo a proporção  x____
x+6  = 1___

3 ,  obteremos que

3 x  =  x + 6, daí, então,  x = 2.

4. Verifi cação da Resposta

O professor deve retornar às discussões do primeiro procedimento. 
Dependendo das simulações efetuadas sobre as maneiras de disposição  da 
cerca paralela a um dos lados do terreno, existe uma necessidade particular, 
em cada caso, de verifi cação de resposta.

Observação: as respostas aos itens b e c, estão, implicitamente,  resolvidos 
nos procedimentos do item a.

2ª Questão

As mesmas orientações e sugestões propostas para a primeira questão 
servem também para esta. Novamente,  reiteramos a necessidade da utilização 
dos quatro procedimentos de Metodologia de Resolução de Problemas. 
Lembramos ao professor que as palavras homólogo e correspondente são 
sinônimas sendo, por este motivo que, em alguns livros, seus autores escrevem 
que em triângulos semelhantes os lados homólogos são proporcionais. 

I. Os triângulos ABC e MNP são semelhantes. Note que se dois triângulos 
têm dois ângulos iguais então,  terão,o terceiro ângulo, também iguais. 
Isto decorre do fato de que  a soma dos ângulos internos de todo triângulo 
é180º. 

II. Basta calcular para encontrar que a largura do rio é 198 metros.

Demonstrando que aprendi

1ª Questão

Nesta questão, mostra-se mais uma oportunidade para que o aluno consolide 
o conceito de semelhança. A maqueta nada mais é do que uma reprodução ou 
uma construção semelhante, ao prédio em suas dimensões reais. Cada parede, 
janela, porta, etc, na maqueta, terão formas iguais e dimensões proporcionais 
às do prédio.

a)  A razão entre a altura da maqueta e a altura do prédio, deve ser tomada 
a razão de proporcionalidade para  o cálculo de outras medidas. Note 
que as medidas estão em unidades diferentes: metro e centímetro. 
Então, a razão entre a altura da maqueta e altura do prédio será dada 
por,  cm/m (aproximadamente).

b) Como k = 0,083cm/m e 15 m é a largura ou fachada do prédio, então, na 
maqueta, a fachada medirá, .

c) Observe que  a razão de proporcionalidade, neste caso, é uma 
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  razão entre a medida da altura da maqueta e a do prédio, ou seja, 

podemos equacioná-la como  . Portanto, 

 Assim, uma porta no 

prédio medirá, em altura, 2,40 metros.

2ª Questão

a) O professor deve advertir os alunos para o fato de   que somente com 
as informações contidas no enunciado da questão não é possível decidir 
pela semelhança entre os triângulos AMN e ABC. Embora eles possam 
parecer semelhantes isso não é o bastante. É necessário explicitar 
no enunciado que os lados MN e BC são paralelos ou, então, que os 
ângulos ANM e ACB e, AMN e ABC sejam, dois a dois, congruentes, ou 
seja, tenham as mesmas medidas.

b) Os ângulos AMN e  ABC como também ANM e ACB, são, dois a dois, 
correspondentes.

c) Basta escrever que 3___
4  = x___

8 . Resolvendo, encontraremos  x = 4. 
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Aulas 37 e 38: PITÁGORAS: Geometria e Números

Cara professora, caro professor,

Na aula do aluno colocamos algumas questões na tentativa de despertar 
o seu interesse sobre os conteúdos a serem tratados. Indagamos sobre o 
signifi cado da palavra Teorema e, mais especifi camente, sobre o Teorema 
de Pitágoras. Nas aulas iniciais de Lógica, dissemos que uma proposição 
é uma afi rmação que pode ser aceita ou negada. Um Teorema tem as 
características de uma Proposição; a diferença é que, para ser aceito (ou 
negado), precisa de uma demonstração. Como curiosidade e informação, 
a palavra Teorema é originária da língua grega e era usada para designar 
as festas e, ou, espetáculos. Com relação às outras refl exões propostas, 
basta o professor usar de sua criatividade para orientar os alunos sobre o 
assunto.    

Compreendendo as idéias

Nas aulas anteriores ressaltamos o pouco que sabemos acerca da história 
da Matemática grega na abrangência dos séculos VI e V a.C. O que sabemos de 
Tales e dos pitagóricos depende de  conjeturas e inferências (...) e há muito mais 
incerteza quanto à Matemática grega de 600 a.C. a 450 a.C. do que a álgebra 
babilônia ou da geometria egípcia de cerca de 1.700 a.C., afi rma Boyer. A história 
sugere, no entanto, que este período pode se estender a pelo menos um século e 
meio, eis que, sobre Euclides, pouco se sabe acerca do desenrolar de sua vida. 
Além da herança dos Elementos, têm-se como certo que nasceu na Síria em 330 
a.C. e  que foi Professor  da Escola de Matemática de Ptolomeu Soter, por volta 
de 306 a.C.a 283 a.C. Afi rma-se também que tinha vida moderada sendo, por 
todos, considerado como velho de boa índole. Especula-se mais sobre a vida de  
Pitágoras. Bem professor, poderíamos encerrar nossos comentários com estas 
indefi nições. No entanto, na tentativa de subsidiá-lo na contextualização sobre 
o conteúdo do texto do aluno, acrescentaremos algumas informações, mesmo 
que duvidosas ou míticas, de acordo com alguns historiadores especialistas. Há 
cerca de 9,5km de distância do golfo da cidade de Corinto, na Grécia, existe um 
monte chamado Parnaso que se eleva a 700 metros acima do nível do mar. No 
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nível mais baixo, e nas encostas desse monte, existiu uma cidade denominada  
Delfos que fi cou conhecida pelo oráculo dado em seu nome e pela pitonisa ou 
sacerdotisa Pítias. Para os gregos da época, um oráculo era o local apropriado 
para o estabelecimento de contatos diretos com os deuses. A sacerdotisa exercia 
o papel de médium, entre os crédulos e Apolo, o Deus mais solicitado,  quando 
os consulentes assim o desejavam. É preciso lembrar que, consta da mitologia 
a informação de que Apolo matou a serpente Píton, a guardiã do templo, e 
expulsou o Deus Gaia, exercendo, então, o domínio de Delfos; em decorrência, 
as sacerdotisas do Oráculo passaram a chamar-se de Pítias ou Pitonisas.   
Pois bem! A mulher de Mnésarcnos, bem sucedido (rico,para aquele tempo) 
negociante de jóias, Parthénis, estava grávida e, como era comum àqueles de 
seu nível social, foram ao Oráculo de Delfos para consultar Apolo sobre o 
destino do fi lho. As respostas foram bastante animadoras, dando conta de que 
em Samos nasceria um cidadão grego de rara beleza, bondoso e que teria vida 
destacada pela extrema e diferenciada inteligência. Se tudo se cumpriu não 
podemos seguramente afi rmar. Os mais afoitos tirem as próprias conclusões. O 
certo é que, por volta de 570 a.C. a 590 a.C., o rebento nasceu tomando o nome 
de Pitágoras, mais uma vez, segundo consta a tradição mítica, em apologia à 
Pítia ou Pitonisa que anunciou as previsões sobre ele.

Organizando o pensamento

1ª Questão

De acordo com o texto, os itens b, c e e estão corretos, os demais estão 
incorretos.  

2ª Questão

a) Considerando a defi nição de número amigável  que inclui o 1 como 
divisor próprio de qualquer número, podemos dizer que 3, 5 e 7  são 
números amigáveis.

b) Veja os conjuntos dos divisores dos dois números:
• 284 = {1, 2. 4, 71, 142, 284};
• 220 = {1, 2, 4, 5, 10, 11, 22, 44, 55, 110, 220};
• A soma dos divisores próprios de 284 é igual a 220 e, os de 220, totalizam 

284.
c) Basta listar os divisores próprios dos números de 2 a 15 para verifi car 

que:
• São defi cientes: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 15.
• O número 6 é perfeito e o 12 é abundante.
d) São. O professor deve solicitar aos alunos que justifi quem o fato.
e) São. Idem, idem, idem.

1ª Questão
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Praticando o conhecimento

1ª Questão

A fi gura ao lado ajudará na compreensão. 

Além disso, veja que:

I. D é ponto médio de AB, daí, DB = 3;
II. O triângulo CDB é retângulo, reto em D;
III. A extensão do rio, no modelo matemático, 
é um dos catetos do triângulo CDB; basta então aplicar o Teorema de 

Pitágoras  para determinar que DC = 3  3 .

2ª Questão

Evidentemente que é uma questão de bom senso e que envolve um 
comportamento ético. Por este motivo,  sugere-se ao professor que encaminhe 
os alunos para a busca de uma solução que proporcione a Otávio e Aline, partes 
iguais do rio e da terra. Lembramos que se a divisão for a partir do vértice A, o 
fi nal da reta divisória deverá recair no ponto médio do lado BC.

Demonstrando que aprendi 

1ª Questão

I. A situação-problema pode ser ajustada ao modelo matemático que se 
resolve  com utilização do teorema de Pitágoras;

III. A escada, a altura do apartamento e a distância do prédio ao carro, 
determinam um triângulo retângulo;

III. Chamando-se de x o comprimento da escada e aplicando o Teorema de 
Pitágoras,encontraremos x = 6  5  ou,  então, x = 13,42 metros.

2ª Questão

I. A situação, em si mesma, se altera apenas no sentido de que dever-se-á 
utilizar a extensão máxima da escada para verifi car até que andar do 
prédio é possível prestar atendimento .

II. Utilizando o Teorema de Pitágoras, o comprimento da escada, 25 
metros, será a hipotenusa do triângulo retângulo. O socorro via escada,  
poderá  ser prestado aos andares que estiverem a uma altura de até 
21,93 metros, aproximadamente.  
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Aulas 39 e 40: Situações, Situações-Problema e 
Exercícios de Geometria

Cara professora, caro professor,

Nestas aulas 39 e 40 estamos reiterando  os nossos propósitos 
defi nidos desde o início do Projeto. Eles estão amparados, na disciplina 
Matemática, numa orientação cooperativa e coordenada  para juntos 
e,  passo a passo, buscarmos a aprendizagem com a utilização de uma 
Metodologia de Resolução de Problemas. As refl exões iniciais propostas 
ao aluno não são novidades. De algum modo, já tratamos das diferenças 
entre situação, situação-problema, problema e exercício. As análises 
e discussões iniciais, que você conduzirá, evidentemente considerando o 
nível e contexto social da sua turma de alunos, será a fundamentação para 
o direcionamento pedagógico e metodológico da seqüência da aula.

Compreendendo as idéias

Sugerimos ao professor, inicialmente, rever as sugestões metodológicas 
contidas em aulas anteriores, refl etindo um pouco mais sobre a citação do 
matemático e fi lósofo Descartes. No texto, o aluno é convidado mais uma vez 
a relacionar aprendizagem com resolução de problemas de Matemática por 
meio de uma metodologia adequada. Estamos conscientes de nossa insistência 
sobre esta temática, principalmente por tratar-se de uma mudança pedagógica 
paradigmática. Na escola, principalmente na disciplina Matemática, criou-
se a cultura de propor aos alunos a elaboração de trabalhos individuais 
(popularmente conhecidos no ambiente escolar como trabalho para melhorar 
a nota) com o propósito de compor a média do bimestre, e na recuperação 
fi nal. No entanto, sabemos todos que, embora o professor tenha a melhor das 
intenções, este recurso, sempre se caracterizou como um faz-de-conta no 

Suge
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processo ensino e aprendizagem. Os trabalhos individuais, em sua grande 
maioria, convertem-se em simples cópias de algum colega da classe, de livros 
pesquisados ou ainda, elaborados por pessoa da família ou amigos que dominam 
o assunto. Cada aluno deve ser o ator principal no rompimento deste  processo. 
O professor o medeia com a utilização criativa e adequada da Metodologia 
de Resolução de Problemas. Professor, solicitamos, mais uma vez retornar à 
Aula de Resolução de Problemas. Reiteramos  a  necessidade de trabalhar 
com os alunos, sempre que oportunidades se apresentarem, nas questões ali 
levantadas, principalmente, na parte fi nal, após a citação de Descartes. Ainda 
sobre o texto desta Aula, sugerimos que,  quando forem propostos exercícios 
(no desenvolvimento da aula ou não), insistir na defi nição e necessidade deles. É 
importante que todos saibam que, em qualquer situação-problema, na efetivação 
do  3º Procedimento da Metodologia, não  é possível a Execução do Plano de 
Solução,  sem que os alunos dominem as ferramentas algoritmicas e métodos 
de resolução de equações/inequações. Esta é, necessariamente, a principal 
função da resolução de exercícios, o que é enfatizado na Parte 2 – Organizando 
o Pensamento, mais precisamente, na intervenção de Otávio. Chamamos a 
atenção para o conceito de conhecimentos prévios que deve ser considerado 
nos procedimentos 2 e 3, da Metodologia. Eles se constituem do domínio 
das ferramentas matemáticas necessárias (todas as operações nos conjuntos 
numéricos, resolução de equações/inequações, etc...) e, também, de toda a 
teoria (conceitos, axiomas, teoremas, etc) que envolve o assunto matemático em 
que a situação-problema está inserida. É desestimulador para o aluno cumprir o 
1º Procedimento da Metodologia, Compreensão e Interpretação e, não completar 
o processo de resolução,  pela falta de domínio dos conhecimentos prévios. Tal 
ocorrendo, somente vai lhe restar o recurso da cópia. Neste momento, a mediação 
do professor  é necessária e oportuna, identifi cando  os vazios (vácuos/lapsos) 
de conhecimento do aluno (dos alunos), criando uma estratégia de intervenção.

Organizando o pensamento 

Sobre o conteúdo do diálogo bem humorado registrado entre Bruno, Otávio 
e Aline,  já fi zemos as considerações pertinentes e que realçam as questões que 
devem motivar as refl exões sobre o texto. Apenas para registrar, na intervenção de 
Aline, o professor pode esclarecer que, a maioria dos autores de livros publicados 
para o o Ensino Fundamental e Médio, realmente,  não têm  a preocupação com 
a utilização de uma Metodologia de Resolução de Problemas, assim como não 
enfatizam a importância da identifi cação pelo aluno da diferença entre situação, 
situação-problema, problema e exercício.  

Com relação às afi rmações propostas, podemos considerá-las como:

I. Incorretas: itens  a e b;
II. Corretas:  itens b, c e d. 

Praticando o que aprendi

Bem professor, você constatará que a situação-problema proposta é fácil de 
ser resolvida após a aplicação do 1º Procedimento da Metodologia de Resolução 



31Matemática

de Problemas. Isto se justifi ca porque existe um texto de 6 linhas que descreve, 
sucintamente, a situação com informações complementares dadas em cinco 
itens. Inicialmente, é certo que causará alguma estranheza  para o aluno o fato 
de que, tratando-se da divisão de uma propriedade onde a unidade de medida 
utilizada comumente é o metro ou o quilômetro, estejamos preocupados com as 
medidas angulares dos dois triângulos retângulos congruentes. Tais difi culdades 
serão comuns, rotineiras. Elas se explicam porque os alunos estão mudando 
os seus paradigmas ou padrões de comportamento. Anteriormente, diante dos 
trabalhos para melhorar a nota, ou na resolução de problemas em sala de aula, 
sua preocupação era sair em busca da solução copiando-a dos colegas mais 
adiantados. Agora, eles receberão, de modo explícito ou implícito, um recado 
do professor: Vejam bem! Eu sei que todos querem e precisam aprender este 
assunto. Para isso, o caminho que recomendo é a resolução de problemas com a 
utilização de todos os procedimentos  da metodologia que já discutimos. Portanto, 
vamos começar Compreendendo e Interpretando. Diante do exposto, seguem 
as respostas.

1ª Questão

a) É uma situação-problema. Basta verifi car que não temos resposta 
imediata para as questões propostas.

b) Como os dois triângulos são opostos pelos vértices nos ângulos de 
90º, basta traçar dois segmentos de reta perpendiculares entre si e, em 
seguida, completar os dois triângulos com os seus terceiros lados.

c) Os triângulos são congruentes quando coincidem por sobreposição. Isto 
vale para o desenho do item anterior.

d) O ângulo menor mede 30º e, o maior, 60º.
e) Sem dúvida fazem parte do conjunto de informações para a boa 

compreensão e interpretação da situação-problema. 

2ª Questão

a) Aplicando o Teorema de Pitágoras, determinaremos que x = 30 (metros). 
Em seguida, as dimensões da altura e comprimento, de acordo com o 
desenho,  para cada triângulo (eles são congruentes) serão as medidas 
dos catetos. Ou seja, 30 metros e 40 metros e, portanto, a área de cada 
triângulo medirá 1200 metros quadrados.

b) Neste item o professor deve incentivar a criatividade e imaginação dos 
alunos. Eles devem descobrir a possibilidade de encontrar respostas 
diferenciadas. Portanto, individualmente ou em grupo, é necessário 
o esforço e raciocínio próprio. A título de ilustração informamos ao 
professor que 38 lotes quadrados de 30 metros de lado, somados a 5 
lotes retangulares de dimensões 30 metros de largura  por 40 metros de 
comprimento, farão um total de 37.200 m². Basta adicionar os 2.400 m² 
relativos às áreas dos dois triângulos retângulos para obtermos 39.600 
m² referente à área total do loteamento.
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Demonstrando que aprendi

Esta questão, como é possível verifi car, objetiva a consolidação dos conceitos. 
Além das perguntas ou questões formuladas, o professor deve acrescentar 
outras  que achar convenientes, sejam  de cunho conceitual ou numérico. 
Observe as respostas aos itens, aperfeiçoando-as com os comentários que 
achar pertinentes.

I. São três triângulos: ABC, ABD e ADC;
II. A resposta é óbvia mas vale pela identifi cação do ângulo reto e 

consolidação do conceito de triângulo retângulo;
III. Os triângulos ABC e ABD não são congruentes. Eles não coincidem por 

sobreposição;
IV. Os triângulos ADC e ABD são semelhantes.
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Aulas 41 e 42: Metodologia de Resolução de Problemas sobre 
Triângulos Retângulos

Compreendendo as idéias

Cara professora, caro professor,

No texto desta aula não estamos propondo uma inovação. Talvez 
sim, se considerarmos a ênfase que, ao longo desta nossa jornada, 
temos mostrado referente a nossa preocupação com a facilitação 
da aprendizagem de Matemática. O caminho que com determinação 
perseguimos  foi a adoção  da Metodologia de Resolução de Problemas. 
Ele deve ser um fato concreto e seus resultados imediatamente percebidos, 
pois mensuráveis pelo professor em sala de aula. Com esta disposição, 
reafi rmamos e compreendemos nosso papel de mediadores da apreensão 
do conhecimento. Os alunos e nós poderemos até  dividir  o palco, a sala de 
aula, numa ação acumpliciada. No entanto, eles, os nossos alunos, serão 
sempre  os astros. Nós poderemos até ser os autores da peça que eles  
encenarão. Mas, é nossa obrigação, destacar o fato de que, eles é que são 
os agentes; aqueles que desempenharão o papel de artistas principais da 
peça que, em todas as suas nuanças, resulta na busca do conhecimento. 
Estes são os nossos propósitos  compartilhados com você Professor, na 
difícil tarefa dessa mediação em seu trabalho docente. Nossas expectativas 
nos fazem crer  na utilização plena das possibilidades desta aula, ao tempo 
em que registramos, que o seu texto inicial, e as sugestões subseqüentes, 
emolduram e perpassam-na ao longo do seu desenvolvimento.

Organizando o pensamento

Como você deve ter observado na aula do aluno, tivemos a preocupação  de, 
ao pé da letra (ipsis litteris), seguir, detalhadamente, os quatro  procedimentos 
da Metodologia de Resolução de Problemas. Portanto,  sugerimos ao professor 
o acompanhamento de todas as etapas e itens de cada um dos procedimentos. 
No entanto, é importante chamar a atenção para as questões a seguir, que se 
identifi cam com alguns comportamentos usuais.
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I. No diálogo mantido entre Bruno, Otávio e Aline, observe que a manifestação 
de Bruno revela o que se constata na realidade. Falta-lhe a compreensão 
do texto por inteiro. Otávio o adverte: ...Como será possível começar a 
construção a partir do depósito de milho que fi cará em cima do depósito 
da ração? A intervenção de Aline pretende objetivar o diálogo, trazendo a 
discussão para a instância da Metodologia de Resolução de Problemas.

II. Em todo o desenvolvimento desta Parte 1, na Organização do Pensamento, 
as recomendações de Aline devem ser cumpridas: ...precisamos fazer 
uma leitura passo a passo,(...) passo a passo, compreendendo cada uma 
delas. A interpretação vem depois. É o momento de juntar as peças, ter 
uma visão geral da situação. A crítica feita por Aline, registra que Bruno 
e Otávio assim não procediam! Como os alunos costumam expressar-se, 
eles estavam promovendo uma discussão sem futuro......

Praticando o conhecimento
             

   

Veja acima um desenho que representa  a barraca que servirá de modelo 
para a produção das barracas encomendadas. Note que o desenho já contém 
todas as medidas, inclusive, as respostas para os itens a e b.

a) Para facilitar, vamos utilizar a legenda  e o desenho do triângulo retângulo 
como é mostrado a seguir.

A  =  10 metros (medida do cabo que fi xa o mastro no solo);
B  =   8 metros (medida do mastro central e perpendicular ao solo);
C  =   a calcular (distância entre o limite inferior de cada cabo e a extremidade 

inferior do mastro, no chão).
Veja o desenho de um dos triângulos com estas características: 

      Pelo Teorema de Pitágoras:
      A²  =  B²  +  C². Substituindo os valores 
      Encontraremos que C = 6 metros.
  

 Em tempo: a retifi cação das medidas no desenho implica retifi cações 
diversas no texto.

6  3 6  3

6  2

6  3 6  3

6  36  3
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b) Como o tetraedro é regular e uma de suas faces é um triângulo 
eqüilátero, as outras três (um tetraedro tem 4 faces), terão também 
formas de triângulos eqüiláteros e, além disso, as medidas de suas 
arestas serão congruentes (isto signifi ca dizer que todos os triângulos 
eqüiláteros que compõem as faces do tetraedro terão como medida,  10 
unidades). O triângulo que limitará o chão da barraca é uma das faces 
do tetraedro e, portanto tem 10 metros de lado. Assim, o seu perímetro 
medirá 30 metros.

Demonstrando que aprendi

Acreditamos que será mais uma situação-problema que ensejará algumas 
discussões e trocas de experiências, o que faz parte dos nossos objetivos. Note 
que a propriedade tem a forma de um paralelogramo onde, o seu lado maior, 
mede  de 7 quilômetros. 

a)  Como a propriedade será dividida em três partes e, a que fi car no meio, 
ocupará uma área quadrada de 4 quilômetros de lado, poderíamos 
representá-la das duas maneiras a seguir mostradas:

   

 
I. 

              

II. 
    

O professor deve incentivar a imaginação dos alunos a descobrir 
outras formas de esboçar os croquis que possam representar uma planta 
arquitetônica para o Projeto do Sr. Artur.

b) Mais uma questão poderá provocar polêmica. A pergunta é: a construção 
da casa ocupará toda a área da quadra? Aqui deverá envolver o 1º 
Procedimento. Na descrição da situação está claro que a parte do meio 
se destinará à construção da casa e de seus acessórios. A área 
procurada será, portanto, de 16 km². 

c) De fácil resolução mas, as respostas dos alunos dependerão dos 
desenhos adotados como croqui.
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d) Este é o momento de o aluno propor a modifi cação da divisão do terreno, 
evidentemente que mantendo a sua forma geral de um paralelogramo. 
Deverá justifi car, no entanto, por quê motivo considera a sua proposta 
como aquela que reduz custos e proporciona melhor aproveitamento 
do terreno.
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Aula 43: Função do 1º Grau

Cara professora, caro professor,

A presente aula trata das funções do 1º grau,isto é,das funções da 
forma y = ax + b, onde x é a variável do domínio e os coefi cientes a e b são 
números constantes.

Estas funções são muito simples e,certamente,desempenharão papel 
relevante quanto a compreensão do estudo geral das funções,tendo em 
vista que os conceitos básicos são de fácil assimilação e fi xação no caso 
das funções do 1º grau. Tenha pleno êxito,é o que almejamos.

Compreendendo as idéias

Durante o trabalho de compreensão do texto, você, professor, poderá 
incluir outros exemplos de relações entre duas grandezas que possam ser 
representadas através de uma função do 1º grau, tais como, o valor da corrida 
de táxi em função da distância percorrida. Procure em todos os exemplos tentar 
fazer com que seus alunos experimentem a representação desta função em suas 
diversas formas (algébrica, em tabelas e através de diagramas)

O texto colocado para o aluno apresenta as funções do 1º grau,partindo 
de uma situação concreta e contextualizada. A motivação está presente e,com 
certeza,a aula poderá ser muito agradável e elucidativa. O aluno deverá ser bem 
esclarecido com respeito a notação e a nomenclatura utilizada.

Organizando o pensamento 

Neste momento o aluno deve ser orientado a usar as indicações do texto, 
confi rmando a compreensão. A função abordada no texto pode ser formalizada 
pela expressão y= f(x) = 12x, com x  C e y  P.

Duran
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1ª Questão

O valor  a ser pago por 30 metros pode ser determinado simplesmente 
multiplicando o número de metros pelo preço unitário do metro de tecido obtendo 
o valor 30 x R$ 12,00 = R$ 360,00.Para usar o formalismo próprio das funções, a 
questão pode ser resolvida substituindo o comprimento x= 30 m,na expressão y= 
f(x) = 12x,obtendo y=  12x30= 360,isto é, y= R$360,00 que é o valor a ser pago 
. A alternativa correta é a d.

2ª Questão

Usando a expressão formal da função considerada ,como o valor pago 
foi de R$144,00, temos 144= 12x , donde obtemos x=12, signifi cando que o 
comprimento adquirido do tecido foi de 12m. A alternativa correta é a b

Praticando o conhecimento

Neste momento deverá ser feita uma nova aplicação de função do 1º grau. 
A tabela indicando a dosagem do remédio(número de gotas) ,em função do peso 
da pessoa medicada, pode ser apresentada conforme o diagrama a seguir:

O aluno deve ser despertado para a formalização da função através da 
expressão y= f(x) = 3x.

Outro exercício pode ser programado representando mais uma oportunidade 
para o aluno praticar o emprego de função do 1º grau. Sugerimos a função 
expressa por f(x) = 2x+5, considerando o domínio D= {1,2,3,4,5,6,7,8}. Neste 
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caso ,o aluno poderá determinar a imagem,construir uma tabela de valores 
evidenciando y como função de x e apresentar um diagrama representativo 
desta função.

Demonstrando que aprendi

1ª Questão 

a ) 

X: Distância (km) 13 26 39 52 65 78 91

y: Consumo ( l ) 1 2 3 4 5 6 7

b ) O consumo é função da distância percorrida pelo automóvel,pois a cada 
percurso realizado está associado um consumo de combustível;

  
  d) a representação da função na forma de diagrama é a seguinte:

c ) a expressão formal da função é y= f(x) = x___
13 ;

e) Domínio = { 13,26,39,52,65,78,91};

f) Imagem = {1,2,3,4,5,6,7} .
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 Aula 44: Gráfi co da Função do 1º Grau

Cara professora, caro professor,

Nesta aula iremos estudar sobre como é essa ligação que existe entre 
a fórmula algébrica e a fi gura geométrica da reta. 

Compreendendo as idéias

O Gráfi co de uma Função: 
A melhor Distância entre Dois Pontos é uma Reta

A Matemática tem uma maneira de visualizar toda uma série de problemas, 
facilitando imensamente sua resolução.
São muitas as situações na vida cotidiana (na construção civil, na indústria, 
no comércio, no trabalho, em casa) em que a relação entre duas grandezas é 
expressa grafi camente por uma reta.
Busque exemplos que possam ser utilizados a partir de situações da própria 
realidade do aluno.
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Organizando o pensamento

1ª Questão

Na coluna em branco, escreva a letra que indica a equação que tem esta 
representação gráfi ca.

2ª Questão

Alternativa C: = 20y x

Praticando o conhecimento

1ª Questão

Alternativa B: = +25 4y x

Demonstrando que aprendi

1ª Questão 

a ) 2 horas?  25 25 2 50 kmy t y y= ⇒ = ⋅ ⇒ =

b ) 4 horas?  25 25 4 100 kmy t y y= ⇒ = ⋅ ⇒ =

c ) 3 horas?  25 25 3 75 kmy t y y= ⇒ = ⋅ ⇒ =

d ) 1,5 hora?  25 25 1,5 37,5 kmy t y y= ⇒ = ⋅ ⇒ =
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Aula 45: Metodologia de Resolução de 
Problemas Sobre Função do 1º Grau

Cara professora, caro professor,

O conteúdo desta aula é função do 1º grau. Este conteúdo é exercitado 
com o emprego da Metodologia  de Resolução de Problemas.

Os seguintes passos devem ser seguidos:
1ºProcedimento: leitura, compreensão e interpretação do problema; 

identifi cação do conteúdo envolvido.
2ºProcedimento: identifi cação dos conhecimentos requeridos para a 

resolução e organização do plano de resolução.
3ºProcedimento: confi rmação do domínio dos conhecimentos 

requeridos e execução do plano de resolução.
4ºProcedimento: verifi cação matemática e confi rmação das respostas 

e conclusões alcançadas.
O aluno deve adquirir o hábito de abordar e resolver problemas de 

forma organizada e seqüenciada.
A você, professor, desejamos todo o sucesso na condução desta 

aula. 

Compreendendo as Idéias

 O texto colocado para o aluno apresenta uma situação interessante e que 
exige o uso do raciocínio lógico para sua compreensão.

Detalhes devem ser esclarecidos e entendidos pelos alunos. Por exemplo: 
para uma Faixa ser completa, o número de colunas é um número positivo 
ímpar.
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Organizando o Pensamento

Tabelas podem  ser construídas, relacionando o número de colunas com 
o número de quadrículas (escuras e claras), quadrículas claras e quadrículas 
escuras, como apresentado a seguir:
 

Nº de colunas 1                   3             5 7 9     11 13 15

Nº de quadrículas 3 9 15 21 27 33 39 45

Nº de colunas 1                   3             5 7 9     11 13 15

Nº de quadrículas claras 1 5 9 13 17 21 25        29

Nº de colunas 1                   3             5 7 9     11 13 15

Nº de quadrículas escuras 2 4 6 8 10 12 14 16

Sendo:

Nº de Quadrículas ( total ) = nº de Quadrículas claras + nº Quadrículas escuras.
Deve ser lembrado aos alunos que as funções do 1º grau são expressões na forma      
y = f(x) = ax + b, onde a e b são coefi cientes constantes,x é a variável do domínio e 
y é a variável do contradomínio.

Praticando o Conhecimento 

Cada uma das perguntas colocadas no texto deve ser compreendida e 
respondida, como segue:

a) o número de quadrículas de uma determinada Faixa completa, denotado por 
y, pode ser formalmente (algebricamente) expresso em função do número de 
colunas, denotado por x, por y = f(x) = 3x;

b) o número de quadrículas claras existentes numa Faixa, denotado por z pode 
ser formalmente (algebricamente) expresso em função do número x de colunas 
por z = g(x) = 2x – 1;

c) como a medida da largura de uma coluna da Faixa é igual ao comprimento do 
lado das quadrículas, que é 1 dm, uma faixa com x colunas possui x dm de 
comprimento total;

d) da conclusão do item a) e de y = 168, temos 168 = 3x, ou seja x = 56 que é o 
número de colunas que possui a Faixa constituída de 168 quadriculas;

e) em função do número x colunas, uma Faixa completa possui h(x) = f(x) – g(x) = 
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3x-(2x – 1) = x + 1  quadrículas escuras, pois o total de quadrículas escuras é 
igual ao número de quadrículas menos o número de quadrículas claras; assim 
se a Faixa contém 100 quadrículas escuras, temos x + 1 = 100, ou seja , x = 
99 que é o número de colunas que compõem a Faixa; assim , o número de 
quadrículas claras é z = g (99) = 2 . 99- 1 = 198 – 1 = 197;

f) Domínio e imagem da função y= f(x)= 3x são { 1,3,5,7,...} e { 3,9,15,21,...},respe
ctivamente;Domínio e Imagem de z= g(x) = 2x – 1 são { 1,3,5,7,...}e {1,5,9,13,...} 
; Domínio e Imagem de h(x) = x+1 são {1,3,5,7,...} e {2,4,6,8,...}. Desta forma, 
fi cam solucionados os problemas  I, II, III, IV e V do caderno do aluno.

Demonstrando que Aprendi

Análise e resolução da Questão colocada no caderno do aluno :

PQRS  é um quadrado, M é um ponto no lado QR e x é o 
comprimento do segmento MQ

(I) a função A(x) que expressa a área do triangulo ΔMPQ é:
  A(x) = 10 . x =  5x;
                   2
(II) a função S(x) que expressa a área do quadrilátero (trapézio ) PMRS é:
  S(x) = 10 + (10 – x) .  10 = ( 20 – x ) .  5, ou seja, S(x) = 100 – 5x;
                         2
(III) o domínio da função A(x) = 5x é ]0, 10], pois o ponto M não pode está no 

vértice  Q ( se M = Q não haveria o triângulo ΔMPQ);  a imagem desta 
função  é A(]0, 10]), isto é o intervalo semi-aberto ]0, 50];

(IV) o domínio da função S(x) = 100 – 5x é  ]0, 10[ , pois o ponto M não  
pode estar no vértice  Q (se M = Q, não haveria o triângulo  ΔMPQ) e não 
pode estar no vértice R ( se M = Q, não haveria o quadrilátero PMRS);  a 
imagem desta função é S( ]0, 10[ ), isto é, o intervalo aberto ]50, 100[.
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Aula 46: Equação do 2º Grau

Cara professora, caro professor,

O objetivo principal desta aula é apresentar aos alunos os principais 
termos de uma equação do 2º grau, bem como a solução daquelas 
denominadas incompletas.

Compreendendo as idéias

A Equação de 2º Grau

Procure ler o texto de maneira pausado, explicando cada um dos parágrafos 
de maneira detalhado e procurando enriquecer o diálogo com outros exemplos, 
a fi m de que seus alunos possam compreender o signifi cado de cada um dos 
termos da função de 2º grau

Organizando o pensamento 

Este é momento em que você vai organizar a compreensão dos conceitos 
apresentados no texto:

Questão

Nas equações abaixo, identifi que os valores dos coefi cientes a, b e c:

a ) − − =2 6 40 0x x

1, 6 e 40a b c= = − = −
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b ) − + =2 5 6 0x x

1, 5 e 6a b c= = − =

c ) − =2 4 0x x

1, 4 e 0a b c= = − =

Praticando o conhecimento

Questão

Resolva as equações abaixo:

a ) =23 9x

2 2 29
3 9 3 3 ou 3

3
x x x x x= ⇒ = ⇒ = ⇒ = + = −

b ) − =22 10 0x

2 2 210
2 10 0 5 5 ou 5

2
x x x x x− = ⇒ = ⇒ = ⇒ = + = −

c ) − =216 5 4x

2 2 2 9 9 9
16 5 4 16 5 4  ou 

16 16 16
x x x x x− = ⇒ = + ⇒ = ⇒ = + = − ⇒

3 3
 ou 

4 4
x x= + = −

Demonstrando que aprendi

1ª Questão 

Sinta-se desafi ado a resolver as seguintes equações:

a) =2 7x x

= ⇒ − −2 27 7 0x x x x

Colocando-se x em evidência, temos ( )− =7 0x x , onde, = 0x  ou 
− = ⇒ =7 0 7x x

b) =2 100x

= ⇒ = ± ⇒ = = −2 100 100 10 ou 10x x x x
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c) ( )2
2 16x − =                                                  

( ) ( )2 2
2 16 2 16 2 4x x x− = ⇒ − = ⇒ − = ±

4 2 6 ou 4 2 2x x x x= + ⇒ = = − + ⇒ = −

Substituindo os valores de x em  ( )2
2 16x − = , temos:

( ) ( ) ( )2 2 2
Para 6; 2 16 6 2 16 4 16 16 16x x= − = ⇒ − = ⇒ = ⇒ =

( ) ( ) ( )2 2 2
Para 2; 2 16 2 2 16 4 16 16 16x x= − − = ⇒ − − = ⇒ − = ⇒ =

d) ( )2
3 25x + =

( ) ( )2 2
3 25 3 25 3 5x x x+ = ⇒ + = ⇒ + = ±

5 3 2 ou 5 3 8x x x x= − ⇒ = = − − ⇒ = −

Substituindo os valores de x em  ( )2
3 25x + = , temos:

( ) ( ) ( )2 2 2
Para 2; 3 25 2 3 25 5 25 25 25x x= + = ⇒ + = ⇒ = ⇒ =

( ) ( ) ( )2 2 2
Para 8; 3 25 8 3 25 5 25 25 25x x= − + = ⇒ − + = ⇒ − = ⇒ =

Aprendemos hoje a resolver equações do 2º grau incompletas (não possuem 
o coefi ciente b ou o termo independente c). Na próxima aula vamos deduzir 
uma fórmula que resolve as equações do 2º grau completas, e que você poderá 
utilizar sempre que quiser. 
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 Aulas 47 e 48: A Fórmula de Báskara

Cara professora, caro professor,

Nesta aula vamos deduzir uma fórmula para resolver equações do 
2º grau completas. Esta fórmula torna a resolução mais rápida e permite 
descobrir quando uma equação do 2º grau possui soluções ou não.

Compreendendo as idéias

A Solução da Equação 2 0ax bx c+ + =

Sugerimos que o professor resolva algumas equações do 2º grau de acordo 
com o passo-a-passo e faça uma correlação com a demonstração da fórmula de 
Báskara.

Organizando o pensamento 

Este é o momento em que você vai organizar a compreensão dos conceitos 
apresentados no texto:

Questão

Enumere a segunda coluna de acordo com a 1ª em relação à quantidade 
de raízes diferentes na equação do 2º grau ax2 + b x + c = 0:

I. Duas raízes diferentes
II. Um só valor para a raiz
III. Não há solução

(III) 2 4 0b ac− <

(I) 0Δ >

(II) 0Δ =

(II) 2 4 0b ac− =

(III) 0Δ <

(I) 2 4 0b ac− >
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Praticando o conhecimento

1ª Questão

Resolva as equações abaixo:

a ) 2 5 6 0x x− + =

Utilizando a Demonstração
Dividir todos os termos por a, logo: 2 5 6 0x x− + = .
Passando o termo independente para o outro lado: 2 5 6x x− = −  
Transformando o lado esquerdo em um quadrado perfeito, pegamos a 

metade do coefi ciente b : 5
2

−  e elevando-o ao quadrado: 
2

5 25
2 4

⎛ ⎞− =⎜ ⎟⎝ ⎠
.

Acrescentar esse número aos dois lados: 2 5 25 25
2 6

2 4 4
x x− ⋅ + = − + . 

Obs: O coefi ciente de x foi simultaneamente multiplicado e dividido por 
dois, o que não altera o resultado fi nal, mas permite tornar o primeiro membro 
da equação um quadrado perfeito.

Observe que o lado esquerdo é agora um quadrado perfeito e que podemos 
reunir as duas frações do lado direito igualando seus denominadores:

2 2 2
5 4 6 25 5 24 25 5 1
2 4 4 2 4 2 4

x x x
⋅ − +⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞− = − + ⇒ − = ⇒ − =⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

Extraindo a raiz quadrada dos dois lados: 
2

5 1 5 1
2 4 2 2

x x⎛ ⎞ ⎛ ⎞− = ⇒ − = ±⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠

5 1 1 5 6
3

2 2 2 2 2
x x x x− = ⇒ = + ⇒ = ⇒ =  ou 

5 1 1 5 4
2

2 2 2 2 2
x x x x− = − ⇒ = − + ⇒ = ⇒ =

b ) 2 3 10 0x x− − =

Pela Fórmula de Báskara:
( ) ( ) ( )2

2 3 3 4 1 104 3 9 40 3 49
2 2 1 2 2

b b ac
x x

a

− − ± − − ⋅ ⋅ −− ± − ± + ±= ⇒ = = =
⋅

3 49 3 49 3 7 10
5

2 2 2 2
x x x x x

± + += ⇒ = ⇒ = ⇒ = ⇒ =  ou

3 49 3 49 3 7 4
2

2 2 2 2
x x x x x

± − − −= ⇒ = ⇒ = ⇒ = ⇒ = −
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c ) 2 6 9 0x x− + =

( ) ( )2
2 6 6 4 1 94 6 36 36 6

3
2 2 1 2 2

b b ac
x x

a

− − ± − − ⋅ ⋅− ± − ± −= ⇒ = = = =
⋅

d ) − + =22 3 1 0x x

( ) ( )− − ± − − ⋅ ⋅− ± − ± − ± ±= ⇒ = = = =
⋅

2
2 3 3 4 2 14 3 9 8 3 1 3 1

2 2 2 4 4 4
b b ac

x x
a

Então,

+= = ⇒ =3 1 4
1

4 4
x x  ou −= = ⇒ =3 1 2 1

4 4 2
x x

e ) − + =2 1 0x x

( ) ( )− − ± − − ⋅ ⋅− ± − ± − ± −= ⇒ = = =
⋅

2
2 1 1 4 1 14 1 1 4 1 3

2 2 1 2 2
b b ac

x x
a

Então, não há raízes reais na solução desta equação.

Demonstrando que aprendi

1ª Questão 

Resolva as equações seguintes, (caso deseje, pode usar a máquina de calcular 
para obter valores aproximados das raízes):

a ) + − =22 3 2 0x x

( )− ± − ⋅ ⋅ −− ± − − ± + ±= ⇒ = = =
⋅

22 3 3 4 2 24 3 9 16 3 25
2 2 2 4 4

b b ac
x x

a

− ± − + − += ⇒ = ⇒ = ⇒ = ⇒ =3 25 3 25 3 5 2
0,5

4 4 4 4
x x x x x  ou 

− ± − − − − −= ⇒ = ⇒ = ⇒ = ⇒ = −3 25 3 25 3 5 8
2

4 4 4 4
x x x x x

b ) 23 10 6 0x x− + =

( ) ( )2
2 10 10 4 3 64 10 100 72 10 28

2 2 3 6 6
b b ac

x x
a

− − ± − − ⋅ ⋅− ± − ± − ±= ⇒ = = =
⋅

10 28 10 28 10 5,3 15,3
2,55

6 6 6 6
x x x x x

± + += ⇒ = ⇒ ≅ ⇒ ≅ ⇒ ≅  ou 

10 28 10 28 10 5,3 4,7
0,78

6 6 6 6
x x x x x

± − −= ⇒ = ⇒ ≅ ⇒ ≅ ⇒ ≅
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Aulas 49 e 50:  Função do 2º Grau

Cara professora, caro professor, 

Nesta aula, vamos estudar o gráfi co de outra função igualmente 
importante: a função do 2º grau e conhecer as principais características 
deste gráfi co.

Compreendendo as idéias

Uma Parábola para a Bola: O Gráfi co da Função Quadrática
Caro professor, procure nas atividades desta lição enfatizar as 

principais características do gráfi co de uma função do 2º grau, quais sejam: a 
sua concavidade, o seu vértice, suas raízes e o ponto em que o gráfi co toca o 
eixo das ordenadas (eixo y).

Organizando o pensamento 

Este é momento em que você vai organizar a compreensão dos 
conceitos apresentados no texto:

1ª Questão

Lembramos que o que determina a concavidade da parábola é o valor 
do coefi ciente a. Se o mesmo for positivo, concavidade para cima, caso seja 
negativo, concavidade para baixo.

22 3 4y x x= − +a) 
     Concavidade para cima: 2a =

23 9y x= − +b) 
     Concavidade para baixo: 3a = −

2y x=c) 
     Concavidade para cima: 1a =

2 6y x x= +d) 
     Concavidade para cima: 1a =
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2ª Questão
Lembramos que o descriminante Δ  determina a quantidade de raízes ou vezes 
que o gráfi co corta o eixo das abscissas (eixo x):

Praticando o conhecimento

1ª Questão

Encontre o valor da abscissa do vértice ( )vx das funções abaixo:

2 5 6y x x= − +a ) 
5 5

2,5
2 2 1 2v v v v

b
x x x x

a
− −= − ⇒ = − ⇒ = − ⇒ =

⋅
2 3 10y x x= − −b ) 

3 3
1,5

2 2 1 2v v v v

b
x x x x

a
− −= − ⇒ = − ⇒ = − ⇒ =

⋅
2 6 9y x x= − +c ) 

6 6
3

2 2 1 2v v v v

b
x x x x

a
− −= − ⇒ = − ⇒ = − ⇒ =

⋅
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Demonstranto que aprendi

1ª Questão 

Faça um esboço do gráfi co da função 2 5 6y x x= − + , lembrando que deverão ser 
considerados principalmente a concavidade, as raízes e o vértice da parábola.
Professor, você deverá atentar se os seguintes dados estão corretamente 
expressos pelo aluno:

A concavidade da parábola deverá ser para cima, pois 1. 0a >
Se o gráfi co corta o eixo das abscissas nos pontos 2. 2x =  e 3x = , pois 
estas são as raízes da função.

O vértice da parábola é mínimo, pois a concavidade é para cima, e seu 3. 

valor é 5 5
2,5

2 2 1 2v v v v

b
x x x x

a
− −= − ⇒ = − ⇒ = − ⇒ =

⋅
.

O gráfi co corta o eixo das ordenadas quando 4. 6y = , este é o valor do 
termo independente.
Observe se o gráfi co possui similaridade com o desenho abaixo.5. 

Sugestão de atividade: Este jogo foi desenvolvido pela equipe do Mathema 
(www.mathema.com.br)

QUATRO É O LIMITE

Competências e habilidades: Leitura, escrita e capacidade de argumentação
Conteúdo: Funções do 2º grau
Série recomendada: A partir do 1º ano do Ensino Médio
Organização da sala: Grupos de quatro alunos
Material: Conjunto de 17 cartas contendo: Quatro funções do 2º grau (escrita 
algébrica), Quatro zeros das funções, Quatro gráfi cos, Quatro vértices e Uma 
carta que não faça parte dos quartetos. O professor pode criar suas funções, 
mas no site existe o modelo de um baralho pronto para impressão.
Como jogar: As cartas serão embaralhadas e cada pessoa receberá quatro delas 
no início do jogo, exceto um jogador, que recebe cinco cartas. Em sua jogada, 
cada pessoa escolhe uma de suas cartas e passa para o jogador seguinte, no 
sentido horário.
Quem vence: O ganhador será o jogador que primeiro completar um quarteto, 
de cartas contendo a função, suas raízes, seu vértice e o gráfi co.

�1 1 2 3 4 5 6

2

4

6

8

10

12
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Aulas 51 e 52:  Metodologia de Resolução de Problemas 
envolvendo funções do 2°grau

“ ( ...) compreender é inventar ou reconstruir através da reinvenção”
 Jean Piaget

Cara professora, caro professor,

A presente aula apresenta, sob a forma de problematização em 
conteúdos reais e concretos, situações interessantes que requerem 
o domínio do conhecimento específi co de função do 2°grau e o uso de 
raciocínio lógico para análise e compreensão das situações, assim como 
para a obtenção de resultados e conclusões requeridas.

A linha central da aula é a aplicação de funções do 2°grau e o contexto 
é da Economia e Negócios, com abordagem simples e esclarecedora dos 
conceitos envolvidos. Almejamos pleno êxito no desenvolvimento da aula.

Compreendendo as idéias

O texto “Uma incursão  na Economia” inicia com a explicação do 
signifi cado dos termos Receita, Custo e Lucro. Trata-se da nomenclatura 
usada para designar as totalidades dos recursos fi nanceiros que ingressam, 
saem e permanecem como saldo em uma empresa ou  negócio qualquer, 
respectivamente.

O movimento fi nanceiro pode ser acompanhado e controlado através de 
funções matemáticas, sendo que na presente aula os exemplos e exercícios 
estarão utilizando funções do 1° e 2° grau, com foco nestas últimas.

Lançando mão de uma simulação na empresa panifi cadora TRIGOBOM,foram 
apresentadas uma função do 2° grau para determinar o acompanhamento da 
evolução da receita e uma do 1°grau para o custo. Daí decorre que o lucro será 
apurado com o emprego de uma função do 2° grau, obtida como diferença entre 
as expressões algébricas da Receita e do Custo.

No caso da Receita e do Lucro será possível a obtenção de resultados 
esclarecedores sobre as condições em que empresa alcança a receita máxima 
e o lucro máximo, usando propriedades de expressões algébricas do 2°grau.
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Organizando o Pensamento

As três primeiras falas dos nossos personagens Aline, Bruno e Otávio 
demonstram a boa compreensão do texto. As falas seguintes são aproveitadas 
para explorar as adequações de conceitos matemáticos gerais, quando utilizados 
em contextos específi cos. Assim é o caso do não aproveitamento de valores 
numéricos negativos quando as variáveis são quantidade, receita e custo. No 
caso da variável lucro, resultados signifi cam prejuízo, nulo signifi ca nivelamento 
entre receita e custo, e positivos signifi cam lucro real.

Praticando o conhecimento

1º momento -  Análise do contexto e dos conteúdos:

1. O gráfi co da função receita R(X) = 20x – x2, considerada restrita aos 
valores de x para os quais R(x)  > 0, é um trecho de uma parábola com 
concavidade voltada para baixo, pois o coefi ciente do termo do 2° grau 
é negativo. A alternativa correta é a b). Aqui o professor pode alertar os 
aluno para o fato da variação adequada de x ser 0 < x <20.

2. O gráfi co da função custo C(x) = 2x + 17, considerada   para valores x > 0, 
é uma semi- reta de inclinação positiva (ascendente), pois o coefi ciente 
do termo do 1° grau é positivo.

3. A expressão da função lucro é obtida como segue: 
  L(x) = R(x) – C(x) = (20x – x2) – (2x +17) = – x2 + 18x – 17, ou seja , 
  L(x) = - x2 + 18x – 17.

2° momento - Obtenção de valores , e resultados a partir das expressões 
das funções econômicas:

1. O vértice do gráfi co da função Receita é um ponto máximo, obtido com 
o emprego das fórmulas conhecidas , como segue:

xv =  – b  =   20   = 10  e  yv = – b² – 4ac  = – 20² – 4(–1)0 =–400 = 100
          2a    2(–1)                             4a                   4(–1)           –4
e , então, o vértice é o ponto V(10,100).Logo a alternativa correta é a a), 

pois como a receita é expressa em milhares de reais, a Receita máxima possível 
no negócio é R$ 100.000,00

2. O vértice do gráfi co da função lucro é um ponto máximo, obtido como 
segue:

xv = – b  = – 18   = 9   e yv =  – b² – 4ac  = –18² –4(–1)(–17) = 256 = 64
         2a      2(-1)                             4a                    4(-1)              -4
e , então o vértice é o ponto V(9,64).Logo a alternativa correta é a a),pois o 

lucro máximo possível é R$ 64.000,00.

3. Como já foi exposto anteriormente, e como a variável x expressa (no atual 
contexto) quantidade, devemos considerar apenas os valores positivos.
Assim a alternativa correta é a b).
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Como já anunciado anteriormente(1º momento,item I), na função Receita, 
os valores considerados para x devem estar entre 0 e 20.Portanto a alternativa 
correta é a c).

Como a função lucro é obtida a partir das funções receita e custo, o seu 
domínio deve ser a interseção dos domínios das funções iniciais ,isto é, os valores 
de x devem estar em 0 e 20.Então a alternativa correta é a c).

Quando x = 1 ou  x= 17 , tem-se L(1) = 0 e L(17)  = 0 ou seja, a um 
nivelamento entre a Receita e o Custo. Quando 1< x < 17 registra-se uma zona 
de lucro real,sendo o lucro máximo alcançado  quando x = 9. Quando 0<x<1 
ou 17<x<20 verifi ca-se a desigualdade L(x)< 0, indicativa de prejuízo.Assim a 
alternativa correta é a d)

Demonstrando que aprendi

Atender a solicitação constante em cada item :

1. Obtenção do vértice do gráfi co da função y= f(x) = 20x – x2 : trata-se de 
um ponto de máximo, com as coordenadas 

xv =  – b  =   20   = 10  e  yv = – b² – 4ac  = – 20² – 4(–1)0 =–400 = 100
          2a    2(–1)                             4a                   4(–1)            –4
Ou seja , V(10,100).Este exercício foi aplicado no caso da função receita.

2. Obtenção do vértice do gráfi co da função y= g(x) = 18 x - x2 – 17.O 
vértice é o ponto máximo V(9,64) obtido semelhantemente.

  Este exercício foi aplicado no caso da função Lucro. 

3. Obtenção das interseções do gráfi co da função y= f(x) = 20x – x2  com os 
eixos coordenados : 

  eixo dos y  x= 0 e y = f(0) = 0 , ou seja o ponto (0,0) . 
  eixo dos x  y = f(x) = 0 e então, 20x – x2  = 0 ; neste caso, tem-se os 

valores x= 0 e x = 20, determinando ,então os pontos(0,0) e (20,0).

4. Obtenção das interseções do gráfi co da função y = g(x) = 18 x – x2 – 17 
com os eixos coordenados :

  eixo dos y  x= 0 e y = g(0) = -17 , ou seja o ponto (0,-17) . 
  eixo dos x  y = g(x) = 0 e então, 18 x - x2 – 17  = 0 ; neste caso, tem-se 

os valores x = 1 e x = 17, determinando, então os pontos(1,0) e (17,0).

5. Os valores de x para os quais f(x) > 0 são pertencentes ao intervalo 
aberto ]0,20[ .

  Este exercício foi aplicado no caso da função Receita.

6. Os valores de x para os quais g(x) > 0 são pertencentes ao intervalo 
aberto ] 1,17[ .

  Este exercício foi aplicado no caso da função Lucro.
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Aulas 53 e 54:  Linhas Poligonais e Polígonos

Cara professora, caro professor,

A matemática, alicerce de quase todas as áreas do conhecimento, é 
dotada de uma arquitetura que permite desenvolver os meios cognitivo e 
criativo. Nos quais diversos níveis de escolaridade, são utilizados como meio 
para fazer emergir habilidades de criação, de modelagem e de resolução 
de problemas.  

Os  professores  devem identifi car e utilizar as formas e os métodos 
que viabilizem o desenvolvimento, nos alunos, da capacidade de ler, de 
interpretar e de fazer uso de conceitos matemáticos. Ou seja, cumpre 
encontrar meios efi cientes para que o ensino e a aprendizagem no âmbito 
escolar alcancem os objetivos e atinjam os alvos preconizados.   

O objetivo central desta aula é colocar e trabalhar os conceitos de 
LINHA POLIGONAL E POLÍGONO.

Sucesso na condução da aula.

Compreendendo as Idéias 

O texto colocado para os alunos apresenta inicialmente, o conceito de 
linha poligonal, onde cada dois segmentos consecutivos possuem um ponto em 
comum, o qual é ponto extremo dos dois segmentos.

Em seguida, é feita a distinção entre linha poligonal aberta e fechada. Assim, 
neste último caso, é apresentado o conceito do polígono. É feita a distinção entre 
polígonos côncavos e convexos.

Esses conceitos devem ser bem compreendidos pelos alunos, não 
devendo restar dúvida. O professor poderá, ao longo do desenvolvimento da 
aula, apresentar exemplos e ilustrações, as quais poderão motivar ainda mais os 
alunos e contribuir para a melhor compreensão dos conceitos.

Em prosseguimento, o texto apresenta e ressalta elementos métricos e 
geométricos presentes nos polígonos. É o caso dos comprimentos dos lados , do 
perímetro do polígono e das diagonais. O professor pode associar ao conceito 
de diagonal, a medida do seu comprimento.

Organizando o pensamento 

O professor deve aproveitar o diálogo entre os personagens Bruno, 
Otávio e Aline para incentivar os alunos, esclarecendo bem o exemplo de ANEL 
VIÁRIO OU VIA PERIMETRAL.

Com

O tex

O á i Al
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Outros exemplos podem ser apresentados em sala de aula. Por exemplo:

Considerando um tabuleiro de xadrez, analisar as possíveis linhas poligonais 
a serem percorridas por uma formiga ao deslocar-se de um canto (vértice) do  
contorno do tabuleiro ao canto diagonalmente oposto, seguindo trechos das 
linhas perpendiculares que compõem o tabuleiro;

                                                                              (De A para B)

Considerando uma estrela ( polígono côncavo) e explorando seus elementos 
métricos e geométricos.

Praticando o Conhecimento

Comentários e resolução das questões colocadas no caderno de aluno:

Questão 1

a), b) e c)  o polígono pode ser côncavo ou convexo;
d) e f) são falsas, como pode ser constatado nas ilustrações acima.
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Questão 2

O comprimento da circunferência é igual a 2 R = 2 2cm = 4 cm que, 
admitindo o valor aproximado de  como sendo 3,14, é aproximadamente igual 
a 12,56cm.

Assim, o perímetro do polígono convexo de 5 lados, cujos vértices estão 
sobre uma circunferência de raio medindo 2cm, medido em cm, é um número 
pertencente ao intervalo aberto ] 0, 4 [

Portanto, a alternativa correta é a b).

Questão 3 

As alternativas a), b), d) e e) são todas falsas, podendo ser constatadas com 
simples ilustrações. A alternativa c) é correta, podendo apresentar as seguintes 
ilustrações:

Onde os comprimentos dos lados são sempre maiores do que 2cm e as 
distâncias de A1 a A7 e de  B1 a B7 são iguais a 12cm.

Demonstrando que aprendi

Questão 1 

Seguindo a ordem de apresentação das afi rmativas, obtêm a seguinte 
seqüência de verdadeiros (V) e falsos(F):

V, F, F, V, V, F, F, V.

Observação: dois lados não consecutivos de uma linha poligonal (aberta ou 
fechada) não possuem ponto em comum.
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Aulas 55 e 56: Quadriláteros

Cara professora, caro professor,

O objetivo da aula é apresentar e discutir o conceito de  quadrilátero  
no plano,suas características e propriedades.

Compreendendo as idéias

1. O aluno,ao proceder a leitura do texto deve absorver o conceito de 
quadrilátero e tomar contato com diversas formas desse polígono. 
O professor deve complementar os exemplos que constam do 
texto,contribuindo para o domínio da pluralidade dos polígonos planos 
que possuem 4 (quatro) lados.

2. Devem ser destacadas e explicitadas as características e propriedades que 
a concavidade/convexidade, as posições dos vértice, os comprimentos 
dos lados e o perímetro, as medidas dos ângulos internos e as diagonais.
Além do que já consta no texto e no diálogo dos três amigos, outros 
exemplos e observações podem ser apresentados.

Praticando o conhecimento

Questão 1

Sobre os comprimentos dos lados de alguns quadriláteros, podemos 
afi rmar:

a) Paralelogramo: os lados opostos, contidos em retas paralelas, possuem 
mesmo comprimento;

b) Losango: os comprimentos dos lados são todos iguais;
c) Trapézio: dois lados estão contidos em retas paralelas e possuem 

comprimento diferente, enquanto os outros dois lados podem ter 
comprimentos iguais (caso do trapézio isósceles) ou diferentes; na 
realidade, se denominamos base maior e base menor os lados paralelos 
de um trapézio, o comprimento de qualquer uma das bases pode ser 
igual ao comprimento dos lados oblíquos (no caso de trapézio isósceles), 
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evidenciando a possibilidade de 3(três) lados de um trapézio possuírem 
mesmo comprimento enquanto o quarto lado possui comprimento 
diferente; outras situações podem ser exploradas, como no caso do 
trapézio retangular; no entanto, é possível construir trapézios com todos 
os lados possuindo comprimentos diferentes;

d) Quadrado: caso particular de paralelogramo, no qual todos os lados 
possuem mesmo comprimento;

e) Retângulo:  caso particular de paralelogramo, possuindo lados com 
mesmo comprimento.

 Portanto, a alternativa que atende ao requisito do exercício é a c).

Questão 2

Sobre a existência de um ângulo interno em quadriláteros,temos:

a) Quadrado: todos os ângulos internos medem 90°. Losango: todos 
ângulos internos têm medida diferente de 90°;

b) Retângulo: todos os ângulos internos medem 90°. Trapézio: pode ter 
ângulo medindo 90°, mas também pode não ter;

c) Retângulo: já analisado. Trapezóide: pode ter ângulo interno medindo 
90°, ou não;

d) Losango: já analisado.Trapézio retangular: dois ângulos internos medem 
90°;

e) Quadrado: já analisado. Trapézio retangular: já analisado.

Portanto, a alternativa correta é a e).

Questão 3  

Quanto a posição relativa das diagonais de um quadrilátero,temos:

a) Paralelogramo: em geral, as diagonais são perpendiculares; as diagonais 
são perpendiculares no caso dos quadrados;

b) Retângulo: caso particular de paralelogramo;
c) Losango: neste caso, as diagonais são perpendiculares e dividem a 

região plana interior ao losango em 4 (quatro) triângulos retângulos 
semelhantes;

d) Trapézio retangular: em geral, as diagonais não são perpendiculares; 
somente em situação muito especial pode haver perpendicularismo entre 
as diagonais;

e) Trapezóide: análise análoga ao caso da alternativa anterior.

Portanto, a alternativa correta é a c)
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Questão 4   

Sobre os ângulos internos de um quadrilátero,temos:

a) Todos os ângulos internos podem ter medida diferente de 90°;
b) Existem quadriláteros com 1 (um ), 2 (dois) ou 3(três) ângulos internos 

possuindo medida maior que 90°;
c),  d),  e)  A soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é igual a 

360°; para obter esta conclusão, divida a região interna de um quadrilátero 
em duas regiões triangulares, utilizando uma das diagonais.

Portanto, a alternativa correta é a e).

Demonstrando que aprendi

Questão 1

Os quadriláteros cujos vértices,necessariamente,pertencem a uma única 
circunferência são: os retângulos, entre eles os quadrados, os trapézios isósceles 
e alguns trapezóides.

Portanto, a alternativa correta é a e).

Questão 2

Sobre as proposições colocadas,é possível concluir o que segue:

Proposição FALSA, porque no losango, que é diferente de um quadrado, 
todos os lados possuem mesmo comprimento;
Proposição FALSA, pois no quadrado, que é diferente do losango, as 
diagonais são perpendiculares;
Proposição VERDADEIRA, pois o trapézio retangular atende ao enunciado 
da proposição;
Proposição VERDADEIRA: analisar comentário da Questão 1.

Portanto, a alternativa correta é a c).

Questão 3

Existem paralelogramos (retangulares, inclusive os quadrados), trapézios 
(isósceles) e trapezóides,nos quais as diagonais possuem mesmo comprimento.
As diagonais de um losango possuem comprimentos diferentes.

Portanto,a alternativa correta é a e).
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Aula 57 e 58: Circunferências
 

”O fi m último do ensino da matemática, em qualquer nível, é sem duvida, 
conseguir uma base  sólida dos objetivos matemáticos que maneja” 

JEAN DIEUDONNÉ

Cara professora, caro professor,

Nesta aula nossa atenção está voltada para o alcance, por parte do aluno, 
do conhecimento e do domínio de conceitos matemáticos básicos, como 
é o caso da circunferência e de alguns elementos geométricos que a 
envolvem.
A  boa compreensão, pelo aluno, do texto que lhe foi apresentado é 
fundamental para o êxito do nosso trabalho educacional.
Procure elucidar quaisquer questões que venham a surgir e busque 
complementações com ilustrações, exemplos e comentários adicionais.
Tenha todo sucesso na condução do desenvolvimento da aula.

Compreendendo as Idéias

O texto apresentado ao aluno destaca que a circunferência é uma linha 
de pontos deste mesmo plano com uma característica (ou propriedade) que 
lhe é defi nidora, usando o conceito anteriormente de distância entre pontos. 
Não são tratados todos os elementos geométricos que surgem ao estudar-
se circunferência, mas aqueles mais básicos, elementares e introdutórios são 
colocados. Neste caso estão: raio, corda, diâmetro e arco.

No diálogo dos personagens Aline, Otávio e Bruno, que segue o texto 
propriamente dito são introduzidos os conceitos de retas secantes (que 
determinam corda) na circunferência e reta tangente. Aí estão focalizadas as 
possíveis interseções  entre retas e uma circunferência de um mesmo plano.

Finalmente, na situação ilustrada apresentada no momento do Praticando 
o Conhecimento foi tratada a interseção de duas circunferências do mesmo 
plano e analisadas as conexões com os elementos geométricos envolvidos nos 
momentos anteriores da presente aula.
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Organizando o pensamento

No diálogo entre nossos personagens, colaboradores diretos na 
aprendizagem de nossos alunos são possíveis destacar: 

- Fala do Bruno: Ele imagina como diversas retas do plano podem situar-se 
em relação à uma circunferência dada.
- Fala do Otávio e da Aline: Eles esclarecem que as retas lembradas 
pelo Bruno podem ser secantes, tangentes ou externas à circunferência. 
Estas são as posições relativas de retas de um plano referenciadas a uma 
circunferência fi xada neste mesmo plano. Neste contexto, o professor 
pode ilustrar mais a aula observando a questão da distância do centro da 
circunferência a cada uma das retas e desenvolver algumas idéias com 
este foco. 
- Fala do Bruno: Ele demonstra que está atento e com bom nível de 
compreensão do tema tratado.
- Fala do Otávio: Aqui, ele introduz uma nova idéia, qual seja: as medidas de 
comprimento de arco e da própria circunferência. Ele deve ser estimulado e 
alguma focalização inicial pode ser apontada pelo professor.
- Fala de Aline: No embalo do aprofundamento do tema, tocado pelo 
Otávio, ele lembra a medição da área do plano limitada pela circunferência.
Este assunto será objeto de outra,mas o professor pode dar uma idéia no 
conceito de círculo.

Praticando o conhecimento

Uma situação ilustrada é apresentada no material didático, dedicada ao 
aluno, envolvendo a interseção de dois circunferência e elementos geométricos 
que surgem da observação de retas tangentes as duas circunferências.

O professor pode conceber complementações da ilustração, entre outras, 
por exemplo, o caso em que as duas circunferências possuam raio com mesma 
medida de comprimento.

A avaliação da veracidade ou não das afi rmações constantes na questão 
conduz ao seguinte resultado:

1. (V) 
2. (F)
3. (V)
4. (F)
5. (V)
6. (F)

Não cabe nesta aula demonstrações excessivamente formal para as conclusões 
da análise procedida. Na realidade, devemos  buscar aproveitamento da intuição 
e do uso do raciocínio lógico.
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Demonstrando que aprendi

Os resultados das questões que devem sondar o aproveitamento 
e aprendizagem dos alunos são os seguintes, com os argumentos 
correspondentes:

Questão 1 – A alternativa correta é C, verifi cando a distância dos centros das 
circunferências igual a 20 cm, no caso de tangência interna, é igual a 50cm, no 
caso de tangência  externa.

Questão 2 – A alternativa correta é B, como mostra a fi gura abaixo:

Questão 3 – A alternativa correta é a C, conforme mostra a fi gura abaixo:
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Aulas 59 e 60: Variações e dependências no cálculo de áreas 

Compreendendo as idéias

Nestes breves comentários sobre o texto proposto na aula do aluno, apenas 
pretendemos acrescentar informações complementares para enriquecer a 
dinâmica pedagógica e metodológica do seu trabalho. É necessário registrar  
que a nossa  questão nuclear  é a formação do conceito — e a(s) maneira(s) 
de dimensionar a área — de uma  superfície plana. O exemplo sugerido, pode 
ser executado  na própria escola, em qualquer local apropriado e disponível. 
Em última instância, é plenamente realizável, de modo simulado,  no caderno, 
individualmente, ou, em grupo. Quando afi rmamos que medir áreas de superfícies 
fazia parte das preocupações dos babilônios, o fi zemos para enfatizar  o 
testemunho histórico de que os  matemáticos dessa cultura tinham também outros 
interesses tais como o desenvolvimento do sistema numérico de base sessenta 
e, até de base dez; o estabelecimento da divisão do dia em 24 horas, da hora 
em sessenta minutos e o minuto em sessenta segundos; a divisão do círculo em 
360º; resolução de algumas equações do 2º e estudos bastante aprofundados — 
para a época — sobre astronomia. A referência que fi zemos a Homero, foi para 
registrar a época  do provável  declínio da infl uência mesopotâmica, substituída 
pela emergente cultura helênica. Homero, o renomado escritor-historiador grego, 
foi quem muito apropriadamente  narrou, por que não dizer,  mitologicamente, 
mítico ou misticamente, o registro destes fatos.  A propósito das Olimpíadas, sabe-
se que na Grécia antiga aconteciam quatro eventos caracterizados como jogos  
que realizavam-se em  quatro cidades. Três deles,  nas penínsulas de Delfos, 
Corinto e Nemene, chamados de competições ou jogos ístmicos — o istmo é 
a porção de terra que une a península ao continente — e, o mais importante, 
dedicado ou em louvor a  Zeus que, de acordo com a tradição, era o pai de todos 
os gregos. Registros históricos apontam que de todas as partes da Grécia, das 
ilhas do mar Egeu, da Sicília e do sul da Itália, os competidores apresentavam-
se na pequena vila de Olímpia — daí o nome Olimpíadas — convictos de que  
seriam aplaudidos e homenageados no  pódio como vencedores. Estes eram os 
jogos olímpicos  — que Homero relatou — onde compareciam cerca de quarenta 
mil expectadores, e, o prêmio, motivo de orgulho para os vencedores, era não 
mais que uma coroa feita com ramos de oliveira. 
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Organizando o pensamento

1ª Questão

Afi rmativa Falsa
Afi rmativa Falsa. A unidade de medida pode ser qualquer, desde que seja 
única.
A afi rmativa, embora verdadeira, está incompleta. Observe a forma do 
polígono de cinco lados apresentada na 2ª questão.
Afi rmativa verdadeira e completa.
Afi rmativa Falsa.

2ª questão

Praticando o conhecimento

Confi rmando o procedimento sugerido para o cálculo da área 
da fi gura pentagonal, 2ª Questão da Parte 2, fazemos uma revisão do cálculo da 
área do retângulo e do quadrado. Cabe ao Professor decidir pela metodologia a 
ser empregada para a exploração do assunto.

1ª Questão

Trata-se de uma questão de fácil identifi cação no cotidiano do aluno. Por 
este  motivo, talvez seja menos trabalhoso convencer o aluno da necessidade  de 
executar, com profundidade, todos os Procedimentos, em detalhes mínimos.. 
recomendamos ao Professor que insista na manutenção da ordem  seqüêncial 
da Metodologia de Resolução de Problemas, observando-se, também, a 
lógica das operações realizadas no âmbito interno de cada Procedimento. 
Estas sugestões não invalidam o poder de criatividade e de inovação de todos 
os envolvidos, inclusive do Professor, que deve sempre estar atento para os 
possíveis  aperfeiçoamentos que podem ser incluídos na Metodologia, no sentido 
da melhoria da qualidade da aprendizagem. 

2ª Questão

A exemplo da  anterior, trata-se de uma questão de resolução simples. No 
entanto, o desenvolvimento lógico da Metodologia de Resolução de Problemas 
ensejará ao aluno a compreensão desse fato. Ele vai sedimentar a idéia de que 
a coerência do modo de raciocinar com lógica, e o aprimoramento da execução 
do planejamento com bastante disciplina, são fatores decisivos na resolução de 
questões que, aparentemente, denotam  difi culdades

a) O custo total com a limpeza do terreno será de R$39.600,00.
b) O custo dos serviços que serão efetuados com o terreno destinado às 
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quadras esportivas será de R$10.800,00. Note que, nesta parte do 
terreno e nesta fase da construção, somente serão realizados os serviços 
de limpeza.

c) Na área destinada a outros tipos de lazer serão realizados os serviços 
de limpeza geral e de plantação de grama. O custo desses serviços foi 
orçado em R$10,00 o m². Desse modo, como a área correspondente a 
essa parte é de 1.800 m², a resposta deste item é R$18.000,00.

Demonstrando o que aprendi

O que se espera do aluno com um exercício desta natureza, 
é motivá-lo para o tratamento teórico dos assuntos já discutidos e analisados 
de modo inteiramente prático. Cabe  ao  Professor, que melhor conhece o nível 
de desenvolvimento de raciocínio de seus alunos, a decisão pela metodologia 
mais compatível ou adequada em cada ocasião ou assunto a ser trabalhado. No 
entanto, embora  a sua realização deva obedecer a uma gradação previamente 
planejada, é um trabalho que não deve ser adiado. Neste caso,  objetivo é a 
demonstração de que a medida da área de um triângulo retângulo é dada 
pela metade do produto dos seus dois lados menores . É bom ressaltar que, 
no caso do triângulo ser retângulo, os seus dois catetos ― os dois lados menores 
―, podem também ser chamados de de altura e largura, ou, comprimento 
e largura. O Professor deve usar a sua criatividade para mostrar que essa 
nomenclatura é irrelevante para a demonstração que será efetuada. Sugerimos 
alguns procedimentos:

I. Desenhar a fi gura do retângulo com uma de suas diagonais. Veja;

 
      
       

II. A fi gura ABCD é um retângulo, e sua diagonal BD, o divide em dois 
triângulos ABD e CBD;

III. Os triângulos ABD e CBD são retângulos e congruentes, portanto têm a 
mesma área, que chamaremos de: Área do triângulo ABD = Área(ABD) 
e. Área do triângulo CBD = Área(CBD);

IV. Já sabemos que a área do retângulo é o resultado do produto dos dois 
lados não paralelos, ou o produto da base pela altura, ou, ainda do 
produto do  comprimento pela largura. Chamaremos a área do retângulo 
de Área(ABCD). Podemos então escrever que:
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Em conseqüência, 

Como   e, 
  Igualando as duas equações, podemos escrever que:

  

  

Esta é a demonstração que estava escrita no caderno de Aline, apresentada 
para Otávio e Bruno.
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AULA 13 - ÍONS

OBJETIVOS DO PROGRAMA
dominar o conceito de íons;• 
operar o conceito de carga elétrica resultante.• 

HABILIDADES DE LEITURA E/OU RACIOCÍNIO LÓGICO
Identifi car e recuperar informações;• 
Desenvolver uma compreensão geral dos textos;• 
Refl etir sobre o conteúdo dos textos.• 

HABILIDADES ESPECÍFICAS DA DISCIPLINA
Conhecer os fundamentos básicos da ciência química;• 
Analisar, refl etir 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 do caderno do aluno, logo abaixo da fi gura de um • 
átomo de hidrogênio, é proposta uma conexão localizada no texto; espera-
se que os alunos completem com a palavra elétron.
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.
Procure alternar as atividades desenvolvidas em sala de aula: criativas • 
/ rotineiras, desafi adoras/sistematizadoras, divertidas/de concentração 
etc.

EXPLICAÇÃO DE CADA QUESTÃO

1) Conteúdo: semelhanças atômicas/íon.
    Objetivo: inferir informação implícita em um texto.
    Resposta: quando perde ou ganha elétrons.

2) Conteúdo: semelhanças atômicas/cátion/ânion.
      Objetivo: fazer conexões localizadas no texto.
    Respostas: 
     a) negativa  ânion
     b) positiva  cátion
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3) Conteúdo: semelhanças atômicas/íon.
    Objetivo: estabelecer relações.
    Resposta: letra e. 

4) Conteúdo: semelhanças atômicas/carga elétrica resultante.
    Objetivo: dominar e operar o conceito de carga elétrica resultante.   
    Resposta:  – 2.

5) Conteúdo: semelhanças atômicas/carga elétrica resultante.      
    Objetivo: construir argumentação.
   Resposta: Não, pois o nêutron não possui carga elétrica.

6) Conteúdo: modelos atômicos/carga elétrica resultante.      
    Objetivo: dominar e operar o conceito de carga elétrica resultante.

 Resposta: positiva, pois se o átomo está em equilíbrio elétrico, ao 
retirarmos cargas negativas (passas), sua carga resultante será 
positiva.

7) Conteúdo: semelhanças atômicas/íon.
    Objetivo: fazer conexões localizadas no texto.
    Resposta: neutro   elétrons   íons.

8) Conteúdo: semelhanças atômicas/carga elétrica resultante.
    Objetivo: dominar e operar o conceito de carga elétrica resultante.   
    Resposta: 
    a) + 7 – 10 = – 3
    b) + 3 – 2 = + 1 

9) Conteúdo: nomenclatura dos íons.      
    Objetivo: fazer predição a partir de modelos. 
   Respostas: .
    cloreto – brometo – nitreto  
    cátion de lítio – cátion de cálcio – cátion de alumínio. 
    Regra de nomenclatura dos íons positivos: cátion de (nome do elemento 
químico).

10) Conteúdo: número atômico e número de 
massa.      
     Objetivo: pesquisar conceitos em fontes 
diversas.
    Respostas: 

número atômico (Z) – número de � 
prótons existente no núcleo de um 
átomo.
número de massa (A) – soma do número � 
de prótons e de nêutrons existentes no núcleo de um átomo.

    
11) Conteúdo: semelhanças atômicas/carga elétrica resultante.
      Objetivo: dominar e operar o conceito de carga elétrica resultante.   
      Resposta: letra c. 

“Introduzir a pesquisa  tendo como um 
dos apoios os livros didáticos, torna-
se uma simples e efi caz conduta para 
o alcance dos objetivos e metas da 
educação em ciências.” (BRASIL.
Ministério da Educação. Guia de 
Livros Didáticos PNLD 2008: 
Ciências – Brasília: MEC, 2007).
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AULA 14  - ISÓTOPOS

OBJETIVOS DO PROGRAMA
dominar o conceito de isótopos.• 

HABILIDADES DE LEITURA E/OU RACIOCÍNIO LÓGICO
Identifi car e recuperar informações;• 
Desenvolver uma compreensão geral dos textos;• 
Refl etir sobre o conteúdo dos textos.• 

HABILIDADES ESPECÍFICAS DA DISCIPLINA
Conhecer os fundamentos básicos da ciência química;• 
Analisar, refl etir e interpretar sobre a ciência química e suas tecnologias.• 

PROCEDIMENTOS PARA A CONDUÇÃO DA AULA
Na segunda página desta aula no caderno do aluno, é proposta uma • 
conexão localizada no texto. Espera-se que os alunos completem com 
atômico e massa;
Sugerimos que a pesquisa da questão 6 seja realizada em sala, pois é • 
pré-requisito para a resolução da questão 7;
Estimule seus alunos a resolverem a questão 10 (desafi o).• 

EXPLICAÇÃO DE CADA QUESTÃO

1) Conteúdo: semelhanças atômicas/isótopos.
    Objetivo: construir argumentação para defender um 
ponto de vista.
    Resposta: da irresponsabilidade das pessoas que 
permitiram que este material radioativo fi casse exposto e 
da falta de informações científi cas necessárias para viver 
em uma sociedade que apresenta avanços tecnológicos 
com uma velocidade espantosa.

2) Conteúdo: semelhanças atômicas/isótopos.
    Objetivo: inferir informação implícita em um texto.
    Resposta: letra d.

3) Conteúdo: semelhanças atômicas/isótopos.
    Objetivo: inferir informação implícita em um texto.
    Resposta: quanto ao número de nêutrons/número de massa.
     
4) Conteúdo: semelhanças atômicas/número atômico.
    Objetivo: identifi car e recuperar informações.
    Resposta: número de prótons/número atômico. 

“Santos (2004) afi rma que uma 
estratégia metodológica que tem 
sido recomendada é a discussão de 
aspectos sócio-científi cos, ou seja, 
de questões ambientais, políticas, 
econômicas, éticas, sociais e culturais 
relativas à ciência e à tecnologia. 
Por exemplo, quando se trabalha o 
conteúdo específi co Radioatividade, 
é necessário abordá-lo para além dos 
conceitos químicos. É importante que 
o professor coloque em discussão 
os aspectos políticos, econômicos 
e sociais diretamente relacionados 
à construção de uma usina nuclear 
e respectivas conseqüências.” 
(Diretrizes Curriculares de Química 
para a Educação Básica, Curitiba, 
SEED, 2006)
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5) Conteúdo: semelhanças atômicas/isótopos.
    Objetivo: dominar o conceito de isótopos.
    Resposta: o número de massa (137 x 133).
 
6) Conteúdo: semelhanças atômicas.
    Objetivo: pesquisar conceitos em fontes diversas.
    Respostas: 
    isóbaros: átomos com diferentes números atômicos, mas mesmo números de 
massa.
                     40            40
    exemplo:  19K  e  20Ca   

    Isótonos: átomos com diferentes números atômicos, diferentes números de 
massa, mas com mesmo número de nêutrons. 
                       37              40
    Exemplo:    17Cl  e  20Ca
         
7) Conteúdo: semelhanças atômicas/isótopos.
    Objetivo: desenvolver capacidade de percepção.    
    Resposta: letra d.
    Justifi cativa: Os dois átomos possuem o mesmo número atômico, mas diferentes 
números de massa.

8) Conteúdo: simbologia química.      
    Objetivo: dominar simbologias químicas.
   Respostas: 
     a) césio;
     b) 55. O número de prótons que o átomo possui em seu núcleo.
     c) 133. A soma do número de prótons e nêutrons do núcleo atômico. 

9) Conteúdo: semelhanças atômicas/número atômicos.      
    Objetivo: estabelecer relações. 
   Respostas: i) B – C – A. (o prótio possui a menor massa [A=1], o deutério 
massa intermediária [A=2] e o trítio [A=3] a maior massa).
                       ii) Letra b. 
    
10) Conteúdo:semelhanças atômicas/número atômicos/carga elétrica resultante      
      Objetivo: dominar e operar o conceito de cargas elétricas.
    Resposta: letra b.
      Explicação - Uma possibilidade seria: o Z (número atômico) 
me informa o número de prótons e de elétrons do 
átomo (no caso, 16), enquanto a carga -2 me diz que 
este mesmo átomo ganhou dois elétrons, logo possui 
16 + 2 = 18 elétrons.
     Observação: para a resolução deste exercício é 
necessário contar com os conceitos pesquisados na 
questão 10 da aula anterior, sobre íons.

Um poderoso estímulo 
à aprendizagem é 
solicitar ao aluno que 
elabore explicações 
sobre sua linha de 
raciocínio, com suas 
próprias palavras, 
desenvolvendo assim 
os raciocínios lógico e 
argumentativo.
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AULA 15  - DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA

OBJETIVOS DO PROGRAMA
dominar e operar distribuição eletrônica. • 

HABILIDADES DE LEITURA E/OU RACIOCÍNIO LÓGICO
Identifi car e recuperar informações;• 
Desenvolver uma compreensão geral dos textos;• 
Refl etir sobre o conteúdo dos textos.• 

HABILIDADES ESPECÍFICAS DA DISCIPLINA
Conhecer os fundamentos básicos da ciência química;• 
Analisar, refl etir 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
Como se trata de um conteúdo mais abstrato, sugerimos uma leitura lenta • 
e comentada de cada tópico, para facilitar a compreensão dos conceitos 
estudados; 
Na segunda página do caderno do aluno, solicite à sala para completar o • 
número máximo de elétrons do subnível f (14), constante na tabela sobre 
subníveis;
Na terceira página do caderno do aluno, a distribuição do • 13Al é: 1s2, 2s2, 
2p6, 3s2, 3p1.

EXPLICAÇÃO DE CADA QUESTÃO

1) Conteúdo: modelos atômicos.
    Objetivo: construir argumentação.
    Resposta: pessoal. (A medida que o conhecimento 
científi co avança, novos modelos mais aperfeiçoados 
surgem).

2) Conteúdo: distribuição eletrônica.
      Objetivo: recuperar informações contidas em um texto.
    Resposta: permite descobrir a quantidade de elétrons por camada e, assim, 
saber importantes informações sobre cada elemento químico.

Boa oportunidade para 
falar novamente sobre 
método científi co, já que o  
desenvolvimento histórico 
dos modelos  atômicos 
ilustra bem a importância da 
metodologia nas ciências.
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3) Conteúdo: distribuição eletrônica.
    Objetivo: fazer conexões localizadas em tabela.
    Resposta:  

camada subnível(is) nº máximo de
elétrons por camada

K 1s2 2
L 2s2, 2p6 2 + 6 = 8
M 3s2, 3p6, 3d10 2 + 6 + 10 = 18
N 4s2, 4p6, 4d10, 4f14 2 + 6 + 10 + 14 = 32

O 5s2, 5p6, 5d10, 5f14 2 + 6 + 10 + 14 = 32

P 5s2, 6p6, 6d10 2 + 6 + 10 = 18
Q 7s2 2

4) Conteúdo: distribuição eletrônica.      
    Objetivo: operar distribuição eletrônica.
   Resposta: letra b.

5) Conteúdo: distribuição eletrônica.
    Objetivo: operar distribuição eletrônica.   
    Respostas: 
    14Si – 1s22s22p63s23p2 (K-2, L-8, M-4)
  
6) Conteúdo: distribuição eletrônica.     
    Objetivo: operar distribuição eletrônica.

 Resposta: letra c. (1s22s22p63s23p64s23d3). 

7) Conteúdo: distribuição eletrônica.     
    Objetivo: operar distribuição eletrônica.
   Resposta: letra c.

8) Conteúdo: distribuição eletrônica.
    Objetivo: estabelecer relações. 
    Respostas: 

a) com os elétrons acontece o mesmo, eles procuram se distribuir nos 
subníveis de menor energia. Por isso os elétrons estão distribuídos em 
níveis e subníveis energéticos, do menor para o maior nível de energia.
b) camada K.

9) Conteúdo: distribuição eletrônica.
    Objetivo: operar distribuição eletrônica.
    Resposta: 1. (1s22s22p63s1).

10) Conteúdo: distribuição eletrônica.      
      Objetivo: operar distribuição eletrônica.
    Resposta: letra a. 
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AULA 16  - TABELA PERIÓDICA:
HISTÓRICO E ORGANIZAÇÃO

OBJETIVOS DO PROGRAMA
Conhecer a evolução histórica da elaboração da tabela periódica;• 
Trabalhar introdutoriamente critérios de organização da tabela • 
periódica.

HABILIDADES DE LEITURA E/OU RACIOCÍNIO LÓGICO
Identifi car e recuperar informações;• 
Desenvolver uma compreensão geral dos textos;• 
Construir argumentações para defender um ponto de vista.• 

HABILIDADES ESPECÍFICAS DA DISCIPLINA
Conhecer os fundamentos básicos da ciência química, sua • 
nomenclatura e notação;
Analisar, refl etir e interpretar sobre a ciência química e suas • 
tecnologias;
Compreender o conhecimento científi co como resultado da • 
construção humana, inserido em um processo histórico.

PROCEDIMENTOS PARA A CONDUÇÃO DA AULA
A questão 1 é direcionada para a leitura trabalhada. Se, por • 
disponibilidade de tempo, julgar conveniente, transforme-a em 
atividade para casa;

Na questão 8, procure mostrar que os conteúdos escolares podem • 
estar relacionados com o cotidiano, fazendo com que os alunos 
tenham mais interesse em aprender.

EXPLICAÇÃO DE CADA QUESTÃO

1) Comentário: as técnicas de leitura trabalhada (sublinhar, resumir, tomar notas, 
esquematizar etc) auxiliam o progresso da leitura compreensiva, habilidade 
essencial para o sucesso escolar.
   Conteúdo: histórico da tabela periódica.
  Objetivo: praticar leitura trabalhada.
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2) Conteúdo: sistemas de classifi cação.
    Objetivo: estabelecer relações lógico-discursivas.
    Resposta: processo gradativo que envolveu a contribuição de vários 
pesquisadores (Dobereiner, Chancourtois, Newlands, Mendeleev, Moseley, entre 
outros).

3) Conteúdo: sistemas de classifi cação.
    Objetivo: procurar imaginar exemplos e estabelecer os conceitos estudados a 
partir da observação de fenômenos do cotidiano.
    Resposta: Pessoal. (Organização das mercadorias em um supermercado, 
separação de roupas por gavetas, ordem alfabética...).

4) Conteúdo: organização da tabela periódica.
    Objetivo: estabelecer relações.
    Resposta: Espera-se que os alunos percebam que os elementos estão dispostos 
em ordem crescente de números atômicos da esquerda para a direita.

5) Conteúdo: organização da tabela periódica.
    Objetivo: ler informações e dados apresentados em tabelas.
    Resposta: Ar – argônio.

6) Conteúdo: organização da tabela periódica.
    Objetivo: ler informações e dados apresentados em tabelas.
    Respostas:
    símbolo: O       
    nome: oxigênio
    nº de prótons: 8

7) Conteúdo: organização da tabela periódica
    Objetivo: fazer conexões localizadas no texto. 
    Resposta: períodos; famílias.

8) Conteúdo: organização da tabela periódica.
    Objetivo: ler informações e dados apresentados em tabelas.
    Resposta: Família: 14 ou 4A. Período: 5º

9) Conteúdo: organização da tabela periódica.
    Objetivo: estabelecer relações.
    Resposta: tanto no calendário como na tabela periódica, existem dias e 
elementos químicos, com características (dias) e propriedades (elementos) 
semelhantes, que se repetem periodicamente.
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AULA 17 - ORGANIZAÇÃO DA TABELA PERIÓDICA:
PERÍODOS E FAMÍLIAS

OBJETIVOS DO PROGRAMA
Conhecer os critérios de organização lógica da tabela periódica;• 

HABILIDADES DE LEITURA E/OU RACIOCÍNIO LÓGICO
Identifi car e recuperar informações;• 
Desenvolver uma compreensão geral dos textos;• 
Formular questões a partir dos conteúdos estudados.• 

HABILIDADES ESPECÍFICAS DA DISCIPLINA
Conhecer os fundamentos básicos da ciência química, sua • 
nomenclatura e notação;
Analisar, refl etir e interpretar sobre a ciência química e suas • 
tecnologias;
Compreender o conhecimento científi co como resultado da • 
construção humana, inserido em um processo histórico.

PROCEDIMENTOS PARA A CONDUÇÃO DA AULA
Orientar os alunos para se reunirem em grupos de três e resolverem os • 
exercícios propostos. 
Recuperar conceitos aprendidos na aula anterior, necessários para • 
apreensão dos novos conceitos;

EXPLICAÇÃO DE CADA QUESTÃO

1) Conteúdo: organização da tabela periódica/famílias e períodos.
   Objetivo: identifi car e recuperar informações.
   Resposta: porque possuem propriedades químicas semelhantes.

2) Conteúdo: organização da tabela periódica/famílias e períodos.
    Objetivo: formular questões a partir dos conteúdos estudados.
    Resposta: pergunta pessoal (relacionada com o conceito de período). 
    Comentário: caso os alunos não consigam formular a pergunta, apresente 
algum auxílio.

3) Conteúdo: organização da tabela periódica/famílias e períodos.
    Objetivo: estabelecer relações.
    Respostas
 A.(F)   B.(V)   C.(V) 
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 A A distribuição dos elementos na tabela periódica segue o critério dos 
números atômicos crescentes e colunas formadas por elementos químicos com 
propriedades semelhantes.

4) Conteúdo: organização da tabela periódica/famílias e períodos.
    Objetivo: fazer conexões localizadas no texto.
    Respostas: período  -  camadas

5) Conteúdo: organização da tabela periódica/famílias e períodos.
    Objetivo: estabelecer relações.
    Resposta: letra c. 
    Justifi cativa: dos elementos constantes nas alternativas, apenas o cádmio 
pertence à mesma família do mercúrio.

6) Conteúdo: organização da tabela periódica/famílias e períodos.
    Objetivo: pesquisar conceitos em fontes diversas.
    Respostas: 

família 1 metais alcalinos 1 elétron na última camada
família 2 metais alcalinoterrosos 2 elétrons na última camada

família 16 calcogênios 6 elétrons na última camada

família 17 halogênios 7 elétrons na última camada

família 18 gases nobres 8 elétrons na última camada*
   

7) Conteúdo: organização da tabela periódica/famílias e períodos.
     Objetivo: estabelecer relações.
    Resposta: letra b. 

8) Conteúdo: organização da tabela periódica/famílias e períodos.
     Objetivo: fazer conexões localizadas no texto.
    Resposta: elétrons   semelhantes 

9) Conteúdo: organização da tabela periódica/famílias e períodos.
     Objetivo: estabelecer relações.
    Respostas:
    a)  Metais alcalinos. 

Todos possuem um elétron na última camada.b) 
Aumenta um período.c) 

Comentário: Se julgar oportuno, acrescente algumas informações sobre 
os metais alcalinos, tais como  localização na tabela periódica, principais 
propriedades químicas etc.
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AULA 18 - ESTRUTURA DA TABELA PERIÓDICA:
METAIS, SEMIMETAIS, NÃO-METAIS E GASES NOBRES.

OBJETIVOS DO PROGRAMA
Reconhecer os diferentes tipos de grupos de elementos químicos.• 

HABILIDADES DE LEITURA E/OU RACIOCÍNIO LÓGICO
Identifi car e recuperar informações;• 
Desenvolver uma compreensão geral dos textos;• 
Construir argumentações para defender um ponto de vista.• 

HABILIDADES ESPECÍFICAS DA DISCIPLINA
Conhecer os fundamentos básicos da ciência química, sua • 
nomenclatura e notação;
Analisar, refl etir e interpretar sobre a ciência química e suas • 
tecnologias;
Compreender o conhecimento científi co como resultado da • 
construção humana, inserido em um processo histórico.

PROCEDIMENTOS PARA A CONDUÇÃO DA AULA
Busque, junto com seus alunos, recuperar conceitos aprendidos na aula • 
anterior, necessários para a apreensão dos novos conhecimentos;
Procure, no fi nal da aula, estimular seus alunos a pesquisarem, em casa, • 
no livro didático de Química sobre o assunto da próxima aula.

EXPLICAÇÃO DE CADA QUESTÃO

1) Conteúdo: classifi cação dos elementos químicos em grupos.
   Objetivo: estabelecer relações.
   Resposta: existem 85 metais e apenas 11 não-metais.

2) Conteúdo: classifi cação dos elementos químicos em grupos.
    Objetivo: estabelecer relações.
    Resposta: ferro, pois é o único metal; os demais são semimetais.

3) Conteúdo: classifi cação dos elementos químicos em grupos.
    Objetivo: ler informações e dados apresentados em tabelas.
    Resposta: letra c.
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A atenção é produto da ação de um 
neurotransmissor, chamado noradrenalina, 
que ajuda a deixar os sentidos voltados para a 
realização de uma atividade.
Despertar emoções é uma forma de fazer 
os estudantes prestarem atenção, pois sem 
concentração, o cérebro não armazena nada. 
As melhores emoções para deixar os alunos 
atentos são a surpresa e o humor. O humor 
permite ao cérebro fazer relações atípicas e 
percorrer um caminho diferente para armazenar 
e resgatar informações. Criar situações 
interessantes para ensinar vai fazer com que o 
aluno associe o aprendizado ao prazer.

(GENTILE, Paola. E assim que se aprende. Nova 
Escola, São Paulo, n. 179, p. 52-57, jan/fev. 2005)

4) Conteúdo: classifi cação dos 
elementos químicos em grupos.
    Objetivo: construir 
argumentação.
    Resposta: semimetal. 
    Justifi cativa: pessoal. (Os 
semimetais possuem propriedades 
tanto dos metais como dos não-
metais.)
 

5) Conteúdo: classifi cação dos 
elementos químicos em grupos.
    Objetivo: inferir informação 
implícita em um texto.
    Resposta: não são maleáveis, 
não são bons condutores de calor 
nem de eletricidade.

6) Conteúdo: classifi cação dos elementos químicos em grupos.
    Objetivo: inferir informação implícita em um texto.
    Resposta: propriedades físicas dos elementos químicos.

7) Conteúdo: classifi cação dos elementos químicos em grupos.
    Objetivo: estabelecer relações.
    Resposta:  
    A.(V) 
    B.(V) 
    C.(V)
   Comentário da afi rmativa C: Pelo seu número atômico (1), o hidrogênio está 
localizado numa família de metais, mas ele é um gás e apresenta propriedades 
dos não-metais. Daí a razão dele ser separado da primeira família da tabela 
periódica e não pertencer a nenhum dos quatro grupos da TP.

8) Conteúdo: classifi cação dos elementos químicos em grupos.
    Objetivo: estabelecer relações.
    Resposta: letra d.

9) Conteúdo: classifi cação dos elementos químicos em grupos.
    Objetivo: ler informações e dados apresentados em tabelas.
    Resposta: letra d.
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AULA 19 – LIGAÇÕES QUÍMICAS

HABILIDADES DE LEITURA E/OU RACIOCÍNIO LÓGICO
Identifi car informações; • 
Desenvolver uma compreensão geral dos textos;• 
Refl etir sobre o conteúdo dos textos.• 

HABILIDADES ESPECÍFICAS DA DISCIPLINA
Conhecer os fundamentos básicos da ciência química; • 
Analisar, refl etir e interpretar informações sobre a ciência química e suas • 
tecnologias;
Esquematizar e resolver problemas, sendo capaz de interpretar resultados • 
numéricos e experimentais.

ORIENTAÇÕES PARA O PROFESSOR
Na segunda página do caderno do aluno, consta uma situação-problema. • 
Espera-se que os alunos constatem que os elementos químicos que 
possuem oito elétrons na última camada são estáveis;
Sugira a leitura comentada do texto;• 
Instigue os alunos a falarem sobre a “calmaria atômica” e sua relação com • 
o cotidiano;
Utilize a tabela de distribuição eletrônica dos gases nobres, constante na • 
questão 5, para explicar aos alunos a estabilidade dos elementos; 
Estimule seus alunos a resolverem a questão 10 (desafi o).• 

EXPLICAÇÃO DE CADA QUESTÃO

1) Conteúdo: teoria do octeto.
    Objetivo: inferir o sentido de uma palavra em um texto.
    Resposta: período de calmaria, tranqüilidade e paz.
2) Conteúdo: teoria do octeto.
    Objetivo: permitir que o aluno adquira conhecimentos a partir da interpretação 
textual.
    Resposta: frequentemente ligam-se a outros átomos, perdendo, ganhando ou 
compartilhando elétrons.
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3) Conteúdo: teoria do octeto/gases nobres.
    Objetivo: verifi car se os alunos assimilaram a teoria do octeto.
    Resposta: não. Os gases nobres já são estáveis e, portanto, não necessitam 
ligar-se a outros átomos.

4) Conteúdo: teoria do octeto.
    Objetivo: verifi car se os alunos assimilaram a teoria do octeto.
    Resposta: porque já são estáveis, possuem oito elétrons na última camada, 
com exceção do hélio.

5) Conteúdo: teoria do octeto/distribuição eletrônica dos gases nobres.
    Objetivo: estabelecer relações.
    Resposta: teoria do octeto.

6) Conteúdo: teoria do octeto.
    Objetivo: elaboração de conceitos.
    Resposta: pessoal.

7) Conteúdo: ligações químicas.
    Objetivo: identifi car e recuperar informações.
    Resposta: letras a, b e d.

8) Conteúdo: teoria do octeto.
    Objetivo: construir argumentação.
    Resposta: pessoal. (Porque eles já são estáveis quimicamente).

9)   Conteúdo: teoria do octeto/íons.
      Objetivo: estabelecer relações.
      Resposta: letra c. 

10) Conteúdo: teoria do octeto/distribuição eletrônica.
      Objetivo: estabelecer relações.
      Resposta: letra b. 

     Justifi cativa: O cloro possui 17 elétrons e o gás nobre que tem um número 
mais próximo de 17 é o argônio (Ar), que possui 18 elétrons. Logo, o cloro precisa 
ganhar um elétron. 
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AULA 20 - TIPOS DE LIGAÇÕES QUÍMICAS

HABILIDADES DE LEITURA E/OU RACIOCÍNIO LÓGICO
Identifi car informações; • 
Desenvolver uma compreensão geral do texto;• 
Refl etir sobre o conteúdo do texto.• 

HABILIDADES ESPECÍFICAS DA DISCIPLINA
Conhecer os fundamentos básicos da ciência química; • 
Analisar, refl etir e interpretar informações sobre a ciência química;• 
Equacionar e resolver problemas, sendo capaz de interpretar e resultados • 
numéricos e experimentais;
Elaborar hipóteses explicativas a partir de fenômenos observados.• 

ORIENTAÇÕES PARA O PROFESSOR
Sugerir a leitura comentada do texto;• 
Trabalhar a compreensão e interpretação das informações nele contidas;• 
Recuperar conceitos aprendidos na aula anterior, necessários para a • 
compreensão dos novos conceitos;
Explicar o que signifi ca valência de um elemento químico, citando • 
exemplos;
Explicar os tipos de ligações químicas apresentados no texto através de • 
exemplos;
Discutir com os alunos as diferenças existentes entre as ligações • 
químicas;
Estimular seus alunos a resolverem a questão 10 (desafi o).• 

EXPLICAÇÃO DE CADA QUESTÃO

1) Conteúdo: ligações químicas/valência.
    Objetivo:.trabalhar o conceito de valência.
    Resposta: .

nº de elétrons na 
última camada tendência valência

1 perder 1 elétron +1
2 perder 2 elétrons +2
3 perder 3 elétrons +3
5 ganhar  3 elétrons -3
6 ganhar 2 elétrons -2
7 ganhar 1 elétron -1

2) Conteúdo: ligações químicas.
    Objetivo: trabalhar a leitura e compreensão do texto.
    Resposta: letra c
    Justifi cativa: O número de elétrons na última camada é que determina a 
capacidade de ligação dos átomos.  
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3) Conteúdo: ligações covalentes. 
    Objetivo: verifi car se o aluno entendeu o conceito de ligações covalentes.
    Resposta: através do compartilhamento de elétrons.

4) Conteúdo: ligações químicas.
    Objetivo: permitir que o aluno adquira conhecimentos a partir da interpretação 
textual.
    Resposta: V – F – V – V.

5) Conteúdo: tipos de ligações químicas.
    Objetivo: estabelecer relações.
    Resposta: iônica. Envolve a doação (perda) de elétron.

6) Conteúdo: tipos de ligações químicas.
    Objetivo: identifi car o tipo de ligação existente.
    Respostas: 
a) carbono e bromo  covalente.   
b) magnésio e cloro  iônica.
c) potássio e enxofre  iônica. 
d) nitrogênio e cloro  covalente.

7) Conteúdo: tipos de ligações químicas.
    Objetivo: estabelecer relações.
    Resposta: ambos têm tendência de perder elétrons.

8) Conteúdo: ligações químicas.
    Objetivo: fazer conexões localizadas em um texto.
    Resposta: metais – positivos – ganhar – negativos.

9) Conteúdo: tipos de ligações químicas.
      Objetivo: identifi car as substâncias iônicas, moleculares e metálicas a partir 
de uma listagem de substâncias.
      Respostas: 
bromo líquido (Br2) - covalente
cloreto de magnésio (MgCl2) - iônica
cloreto de sódio (NaCl) - iônica
fl uoreto de alumínio (AlF3) - iônica

IÔNICOS 3 X 1 COVALENTES
Obs.: de virada.

10) Conteúdo: tipos de ligações químicas.
      Objetivo:: estabelecer relações.
      Resposta: letra b.

11) Conteúdo: ligações químicas.
      Objetivo: desenvolver raciocínio lógico.
      Respostas: perder 3 elétrons; ganhar 2 elétrons; A2B3.
                         (letra d).



89Química

AULA 21 - PROPRIEDADES DAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS

HABILIDADES DE LEITURA E/OU RACIOCÍNIO LÓGICO
Identifi car informações; • 
Desenvolver uma compreensão geral dos textos;• 
Refl etir sobre o conteúdo dos textos.• 

HABILIDADES ESPECÍFICAS DA DISCIPLINA
Conhecer os fundamentos básicos da ciência química; • 
Analisar, refl etir e interpretar informações sobre a ciência química;• 
Identifi car e caracterizar os constituintes de um sistema inicial e fi nal.• 
Elaborar hipóteses explicativas a partir de fenômenos observados.• 

ORIENTAÇÕES PARA O PROFESSOR
Revisar os conceitos trabalhados na aula anterior;• 
Sugerir a leitura comentada do texto;• 
Pedir aos alunos para destacarem as idéias mais importantes do texto;• 
Trabalhar a compreensão e interpretação das informações nele contidas;• 
Orientar os alunos a discutirem com seus colegas as propriedades das • 
ligações químicas estudadas.;
Orientar os alunos na resolução dos exercícios propostos.• 

EXPLICAÇÃO DE CADA QUESTÃO

1) Conteúdo: propriedades das substâncias químicas.
    Objetivo: identifi car os diversos tipos de substâncias químicas a partir de uma 
determinada propriedade.
    Respostas: a) iônica;
                       b) molecular;
                       c) metálica.

2) Conteúdo: propriedades das substâncias químicas.
    Objetivo: identifi car os diversos tipos de substâncias químicas a partir de uma 
determinada propriedade.
    Resposta: .
                      

C
M

             a E

M T

b I O N I C A S

L L

E I

C C

U A

E M O L E C U L A R E S e I O N I C A S

A

R

d M O L E C U L A R E S

S
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3) Conteúdo: propriedades das substâncias químicas.
    Objetivo: entender o mecanismo de formação das ligações iônicas.
    Resposta: o metal perde elétron(s), transformando-se em um cátion (carga 
resultante positiva); o não-metal ganha elétron(s), transformando-se em um 
ânion (carga resultante negativa). Como possuem cargas elétricas opostas, eles 
se atraem mutuamente.

4) Conteúdo: propriedades das substâncias químicas.
    Objetivo: identifi car os diversos tipos de substâncias químicas a partir de uma 
determinada propriedade.
    Resposta: substância iônica. As substâncias iônicas são em geral sólidas nas 
condições ambiente e não conduzem a corrente elétrica quando sólidas.

5) Conteúdo: propriedades das substâncias químicas.
    Objetivo: revisar as principais propriedades das substâncias químicas.
    Resposta: letra d.  

6) Conteúdo: propriedades das substâncias químicas.
    Objetivo: revisar as principais propriedades das substâncias químicas.
    Respostas:  

substância
pontos de fusão e 

ebulição

estado físico 
nas condições 

ambiente

conduz corrente 
no estado 

sólido?

conduz corrente 
no estado 
líquido?

iônica altos sólido não sim

molecular baixos
sólido, liquido ou 
gasoso

não não

metálica altos sólido* sim sim
*Exceto mercúrio (Hg), que é líquido

7) Conteúdo: propriedades das substâncias químicas.
    Objetivo: identifi car os diversos tipos de substâncias químicas a partir de uma 
determinada propriedade.
    Resposta: letra c. 

8) Conteúdo: tipos de substâncias químicas.
  Objetivo: relacionar os diversos tipos de substâncias  
com suas respectivas ligações químicas.
    Respostas: 
    Segunda linha: metálica.
    Terceira linha: iônicas - covalentes 
                   

O mapa conceitual é 
um instrumento auxiliar 

de aprendizagem, na 
medida em que  possibilita 

ao aluno sintetizar e 
estabelecer conexões 

entre os conceitos 
estudados.



91Química

AULA 22 - NANOTECNOLOGIA

OBJETIVO DO PROGRAMA
Compreender e opinar sobre uma nova técnica relacionada à produção • 
de materiais de última geração.

HABILIDADES DE LEITURA E/OU RACIOCÍNIO LÓGICO
Identifi car informações; • 
Desenvolver uma compreensão geral dos textos;• 
Refl etir sobre o conteúdo dos textos;• 
Construir argumentações para defender um ponto de vista.• 

HABILIDADES ESPECÍFICAS DA DISCIPLINA
Conhecer os fundamentos básicos da ciência química; • 
Analisar, refl etir e interpretar informações sobre a ciência química e suas • 
tecnologias;
Compreender o conhecimento científi co e tecnológico como resultado da • 
construção humana.

ORIENTAÇÕES PARA O PROFESSOR
Antes da leitura da reportagem, oriente seus alunos para completarem os • 
espaços vazios existentes no texto, objeto de abordagem da questão 1.

EXPLICAÇÃO DE CADA QUESTÃO

1) Conteúdo: nanotecnologia e suas aplicações.
    Objetivo: praticar técnica de Cloze.
    Respostas: nanotecnologia(1); passos(2); químicos(3); científi ca(4).

2) Conteúdo: nanotecnologia e suas aplicações.
    Objetivo: extrair e consolidar conceitos.                                                           
    Resposta: pessoal. (É uma tecnologia moderna de criação de novos materiais 
em escala nanométrica, a partir da reorganização de seus átomos.)
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3) Conteúdo: nanotecnologia.
    Objetivo: localizar informação em um texto.
    Resposta: nanômetro é uma medida que corresponde a um bilionésimo do 
metro.
     Exemplos: a molécula de fulereno é “uma bolinha” com dimensões cem mil 
vezes menor do que uma bola de futebol . Um fi o de cabelo tem espessura de 
cerca de 80 mil nanômetros.

4) Conteúdo: nanotecnologia.
    Objetivo: construir argumentação.
    Resposta: eles adquirem novas propriedades físicas como ponto de combustão, 
leveza e maior resistência.
    Exemplos: o alumínio, em escala nanométrica, entra em combustão espontânea. 
Já o carbono se torna muito mais resistente que o aço e seis vezes mais leve.

5) Conteúdo: nanotecnologia e suas aplicações.
    Objetivo: extrair e relacionar informações.
    Resposta: semicondutores, biomateriais, chips, medicamentos e alimentos 
“inteligentes”, monitores de TV de alta resolução, tintas à prova de risco, vidros 
geradores de energia, roupas à prova de manchas e autolimpantes, sensores 
eletrônicos de paladar.

6) Conteúdo: potência de base 10.
    Objetivo: dominar notação científi ca.
    Resposta: 1 x 10-9

7) Conteúdo: porcentagem.
    Objetivo: dominar porcentagem.
    Resposta: 90% de 20 g = 18 g
                       20 g – 18 g = 2 g2 g.
      Comentário: Caso necessário, sugerimos uma rápida revisão sobre 
porcentagem.
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AULA 23 - POLARIDADE DAS LIGAÇÕES

OBJETIVO DO PROGRAMA
Conhecer a polaridade das ligações.• 

HABILIDADES DE LEITURA E/OU RACIOCÍNIO LÓGICO
Identifi car e recuperar informações;• 
Desenvolver uma compreensão geral dos textos;• 

HABILIDADES ESPECÍFICAS DA DISCIPLINA
Conhecer os fundamentos básicos da ciência química, sua nomenclatura • 
e notação;
Equacionar e resolver problemas, sendo capaz de interpretar resultados • 
numéricos.

PROCEDIMENTOS PARA A CONDUÇÃO DA AULA
Logo após a leitura do texto, solicite aos alunos para completarem o • 
nome das ligações covalentes que estão incompletos (apolar e polar, 
respectivamente), abaixo das fi guras correspondentes, com a devida 
explicação.

EXPLICAÇÃO DE CADA QUESTÃO

1) Conteúdo: polaridade das ligações.
   Objetivo: elaborar conceitos.
   Resposta: pessoal.

2) Conteúdo: polaridade das ligações.
    Objetivo: fazer conexões localizadas no texto.
    Resposta: mais; eletronegatividade

3) Conteúdo: polaridade das ligações.
    Objetivo: construir argumentação.
    Resposta: o átomo mais eletronegativo forma um pequeno pólo elétrico negativo, 
pois atrai com mais intensidade os elétrons (cargas negativas) compartilhados 
do par eletrônico.  
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4) Conteúdo: polaridade das ligações.
    Objetivo: estabelecer relações.
    Resposta: V – V – V – V. 

5) Conteúdo: polaridade das ligações.
    Objetivo: classifi car ligações covalentes.
    Resposta: polar; apolar; polar; apolar. 
  
6) Conteúdo: polaridade das ligações.
    Objetivo: equacionar e resolver problemas.
    Resposta: letra b.
 
7) Conteúdo: polaridade das ligações.
    Objetivo: estabelecer relações.
    Resposta: Cl; Br; F. 
    
 8) Conteúdo: polaridade das ligações.
     Objetivo: fazer conexão localizada no texto.
     Resposta: letra b. 

9) Conteúdo: polaridade das ligações.
Objetivo: estabelecer relações.
Resposta: se o querosene é apolar e dissolve bem a graxa, esta também é 
apolar
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AULA 24 - O LIXO NÃO SE DESMANCHA NO AR

OBJETIVO DO PROGRAMA
Refl etir sobre as causas, conseqüências e possíveis soluções para a • 
problemática do lixo no planeta.

HABILIDADES DE LEITURA E/OU RACIOCÍNIO LÓGICO
Identifi car informações; • 
Desenvolver uma compreensão geral dos textos;• 
Refl etir sobre o conteúdo dos textos;• 
Construir argumentações para defender um ponto de vista.• 

HABILIDADES ESPECÍFICAS DA DISCIPLINA
Integrar os conhecimentos químicos e processos produtivos à • 
responsabilidade de preservação ambiental
Compreender o conhecimento científi co e tecnológico como resultado da • 
construção humana.

ORIENTAÇÃO PARA O PROFESSOR
Leitura em voz alta alternada entre vários alunos. Após isto, comentário • 
do professor e a resolução das questões que devem ser debatidas entre 
todos.
Procure estimular a participação do maior número possível de estudantes • 
na resolução dos questionamentos.

EXPLICAÇÃO DE CADA QUESTÃO

1) Conteúdo: lixo - causas e consequências.
   Objetivo: argumentar sobre uma problemática social.
    Resposta sugerida: hábitos são adquiridos na infância através de exemplos dos 
mais velhos, como também à falta de educação, orientação e conscientização 
em relação às conseqüências do acúmulo de lixo no planeta.

2) Conteúdo: lixo - causas e consequências.
   Objetivo: relacionar conhecimentos com problemáticas ambientais.
    Resposta sugerida: não. O lixo vai ser jogado nos aterros sanitários ou em 
terrenos baldios.
                                                                          
3) Conteúdo: lixo - causas e consequências.
   Objetivo: argumentar um ponto de vista.
    Resposta sugerida: uma das possibilidades seria organizar coleta seletiva do 
lixo para reciclagem nas casas, condomínios, escolas etc.
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4) Conteúdo: lixo - causas e consequências.
    Objetivos: ler, refl etir e generalizar informações.
    Resposta sugerida: a matéria não pode ser destruída, apenas transformada. 
Assim o lixo jogado nas ruas não vai desaparecer, vai ser transformado em 
entulho.

5) Conteúdo: lixo - causas e consequências.
    Objetivo: argumentar sobre um ponto de vista.
   Resposta sugerida: a sociedade moderna é muito infl uenciada através da 
mídia ao consumo exagerado de produtos descartáveis. Se por um lado a vida 
fi cou mais prática, por outro a quantidade de lixo na natureza tem aumentado na 
mesma proporção do consumo. 
    Comentário: procure debater a infl uência da publicidade no cotidiano das 
pessoas, mostrando seu poder de ditar padrões de comportamento, e às vezes, 
de manipular a verdade.

6) Conteúdo: regra de três.
    Objetivo: equacionar e resolver problemas, sendo capaz de interpretar 
resultados numéricos. 
    Resposta: 24 L.       1 – 4
                                    6 – X 
 (“Ao fi nal de uma semana de vida, o lixo que eles produzem equivale, em volume, 
a quatro vezes o seu tamanho.”)

7) Conteúdo: consumo x lixo. 
    Objetivo: refl etir sobre atitudes que podem reduzir o lixo no planeta.
    Resposta: todas as respostas são pessoais. Abaixo estão listadas algumas 
atitudes possíveis para cada situação. 

1º R  O que posso reduzir em relação a:
b) Embalagens?  Prefi ra produtos com embalagens recicláveis e/ou recicladas. 
Diminua o uso de plásticos e isopor. Evite empacotamentos desnecessários, 
usando sua própria sacola de compras.

2º R  O que posso reutilizar? 
b) Folha de papel: Utilize os dois lados da folha de papel para escrever, 
rascunhar ou imprimir. Aproveite melhor a área do papel. Para cada tonelada 
de papel que se recicla, quarenta árvores deixam de ser derrubadas. 
 
3º R O que posso reciclar?
 Tecnicamente, é possível recuperar e reutilizar a maior parte dos materiais 
que na rotina do dia-a-dia são jogados fora. Latas de alumínio, vidro, plástico e 
papéis estão sendo reciclados em larga escala em muitos países do mundo.

8) Conteúdo: lixo - causas e consequências.
    Objetivo: refl etir sobre atitudes que podem reduzir a poluição das águas.
    Resposta: texto pessoal.
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AULA 13 - POSIÇÃO E INSTANTE DE TEMPO

 O estabelecimento de como os movimentos dos objetos ocorrem é, 
certamente, uma das mais extraordinárias realizações da mente humana. 
 Esse feito espetacular somente tornou-se possível após o domínio dos 
conceitos de velocidade e aceleração, com o domínio da noção de grandeza 
instantânea e a percepção da lei da inércia – e tudo isso só ocorreu a partir 
do século XVII. 

 É muito comum encontrar em livros texto de Física uma introdução à 

Cinemática da seguinte forma: Suponha que um objeto desloque-se de uma 

distância d em um intervalo arbitrário de tempo t. A velocidade, v, é defi nida 

por d
v=

t
 (equação 1). Semelhantemente, a aceleração é introduzida e 

defi nida por  v
a=

t
   (equação 2)  e aparecem, entre outras, as equações 

21
d= at

2
  (equação 3)  ou  2

0

1
d=v t+ at

2
  (equação 4). 

 Com essa maneira de apresentar a Cinemática, os autores pretendem 
“omitir detalhes” e “usar atalhos e simplifi cações” com o objetivo de reduzir 
a “complexidade” da Física. Contudo, o que esses autores conseguem é 
tornar o entendimento da Física confuso, além de estarem, conceitualmente, 
errados. Por exemplo, o símbolo t nas equações 3 e 4 denotam instantes 
de tempo, diferentemente do que ele representa nas equações 1 e 2 – 
nessas equações, o símbolo t representa intervalos de tempo. Igualmente, 
o símbolo d na equação 1 representa a distância percorrida pelo objeto, 
enquanto que d nas equações 3 e 4 representam as posições em que se 
encontra o objeto, relativamente a uma origem arbitrariamente escolhida. 
 Nos textos de Física é muito comum não informar aos alunos que os 
signifi cados dos símbolos mudaram quando se passou das equações 1 e 
2 para as equações 3 e 4. Isso difi culta enormemente o entendimento do 
signifi cado do conceito físico – velocidade e aceleração, por exemplo – e 
da equação algébrica em si mesma. 
 Todos nós sabemos que o conceito de aceleração somente pode ser 
captado plenamente se entendermos bem o que signifi ca “velocidade 
instantânea”, e que só entenderemos a conceituação de qualquer grandeza 
instantânea se entendermos bem a diferença entre “marcação de tempo ou 
instante de tempo” e “intervalo de tempo”. 
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 Dessa forma, o modo mais simples e realista de levar os alunos 
aos conceitos da Cinemática é iniciar discutindo o que seja “posição” e 
“marcação do tempo”, que constituem o que chamaremos de evento. 
 Podemos, por exemplo, iniciar o estudo usando um objeto pequeno 
que se move em linha reta sobre uma mesa; adicionalmente, existe uma 
máquina fotográfi ca tirando fotos do objeto em iguais intervalos de tempo. 
Atrás do objeto que se move há uma escala graduada conhecida e um 
cronômetro, conforme a fi gura no início desta aula. Dessa maneira, os 
alunos vêem um número associado à “posição” desse objeto, em um 
dado “instante de tempo”, e não associado à “distância” percorrida por ele. 
Assim, a “posição” do objeto está associada a um “número na escala”, que 
foi registrada em um correspondente “instante de tempo”, pela máquina 
fotográfi ca. Para defi nir a “distância percorrida” pelo objeto é necessário 
considerar o “espaço” que ele percorreu sobre a sua trajetória retilínea, no 
correspondente “intervalo de tempo”. 

 É importante que os alunos sejam levados a compreender que a localização 
(posição) do objeto está associada ao número da escala graduada utilizada, que 
é medida em relação à origem da escala.

 

 Da mesma forma que um “instante de tempo” tem duração zero, pois 
ele é o registro da “marcação do tempo”, a “posição” do objeto, defi nida 
como um ponto geométrico, também tem comprimento zero. 
 Agora nós nos concentraremos no 
cronômetro utilizado no nosso experimento e 
que sabemos haver uma associação entre cada 
posição do objeto móvel à simultânea marcação 
do tempo ou leitura do cronômetro. Vale a 
pena ressaltar que a “leitura do tempo” em um 
cronômetro não é um “intervalo de tempo”, assim 
como a “posição” não é a “distância percorrida” 
pelo objeto – são necessárias duas “leituras de 
tempo” no cronômetro ou no relógio para se ter um “intervalo de tempo”, 
defi nido entre essas leituras 
(operacionalmente, o intervalo de tempo é a diferença entre a maior e a menor 
das leituras de tempo do relógio. O intervalo de tempo assinalado na fi gura 
acima vale t=t2-t1=1h46min35s–0h33min10s=72min85s=1h13min25s). 
Uma dada posição do objeto e a correspondente e simultânea leitura 
do relógio estão intrinsecamente conectadas, e nós chamamos essa 
associação de “evento”. 
 Vamos agora associar “leitura do cronômetro ou relógio” com “instante 
de tempo”. Isso deve ser feito cuidadosamente porque a palavra instante 
é utilizada no dia-a-dia signifi cando um intervalo curto de tempo, como por 
exemplo na frase, “eu chegarei aí num instante”.
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 Para os alunos deve fi car bem claro que uma “posição” tem comprimento 
nulo, por defi nição, e leitura do relógio ou “instante de tempo” também tem 
duração nula, por defi nição. Caso o professor utilize o símbolo s para a 
posição e o símbolo t para instante de tempo, ele deve evitar referir-se a 
valores de s como “distância” e t como de “intervalo de tempo”, a fi m de que 
a linguagem fi que clara. No caso de distância utilize s e t para intervalo 
de tempo. 

Soluções dos exercícios do caderno da aluna e do aluno.

1. O que estuda a Cinemática?
Resposta. Cinemática é o ramo da Física que estuda o movimento dos objetos. 

2. Explique o que é uma escala graduada.  E uma escala centimétrica.
Resposta. É um instrumento de madeira ou outro material, de superfície plana e 
arestas retilíneas, marcado com traços igualmente espaçados, e utilizado para 
traçar ou medir linhas retas. A distância entre os traços pode ser igual a um 
centímetro (escala centimétrica), um milímetro (escala milimétrica), etc.  

3. Explique o que é posição de um objeto e instante de tempo em que o 
objeto ocupava dada posição.
Resposta. Posição de um objeto, relativamente à origem da escala, é a localização 
em que se encontra o objeto. Essa localização é indicada pelo correspondente 
número na escala utilizada. A localização pode estar à direita da origem da escala 
(posição positiva) ou à esquerda da origem (posição negativa). Um instante de 
tempo está associado com a leitura feita em um cronômetro ou em um relógio. 
Para cada posição do objeto podemos associar uma correspondente leitura do 
relógio que é realizada simultaneamente à determinação da posição. 

4. Explique o que é um intervalo de tempo e o diferencie de um instante de 
tempo.
Resposta. Um intervalo de tempo é defi nido como a diferença entre duas leituras 
de relógio – é igual a diferença entre a maior e a menor das leituras. Dessa forma, 
são necessárias duas leituras de tempo no relógio para obter-se um intervalo de 
tempo. 

5. Explique por que a posição de um objeto não é a distância por ele 
percorrida.
Resposta. A posição do objeto é associada a um número na escala graduada 
utilizada, relativamente à origem ou zero da escala. A posição do objeto pode 
ser positiva ou negativa: se o objeto estiver à direita da origem dizemos que sua 
posição é indicada por um número positivo, caso esteja à esquerda da origem 
por um número negativo. Por outro lado, a distância percorrida pelo objeto é a 
diferença entre as posições nos correspondentes instantes de tempo. Portanto, 
a distância percorrida pode ser positiva, quando a posição fi nal estiver à direita 
da posição inicial ou negativa, quando a posição fi nal estiver à esquerda da 
posição inicial. No primeiro caso o objeto move-se para a direita, no outro caso 
o movimento é para a esquerda. 
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6. Considere a fi gura a seguir, que apresenta três posições ocupadas por 
um objeto que se move ao longo da escala graduada e os correspondentes 
instantes de tempo. Os instantes de tempo correspondentes às posições 1, 
2 e 3 são dados por t1=1h23min20s, t2=1h23min24s e t3=1h23min44s, o que 
nos leva a concluir que o objeto desloca-se no sentido positivo da escala, 
que é graduada em metros. 

a) Quais as posições do objeto nos instantes t1, t2 e t3=?
Resposta. No instante t1 a posição é s1=12,0m; em t2 é s2=32,0m e em t3 é 
s3=50,0m. 

b) Quais os intervalos de tempo entre t1 e t2, t2, e t3, e entre t1 e t3? 
Resposta.  t1=t2–t1=1h23min24s–1h23min20s=4,0s; 
  t2=t3–t2=1h23min44s–1h23min24s=20,0s e 
  t3=t3–t1=1h23min44s–1h23min20s=24,0s.

c) Quais as distâncias percorridas pelo objeto nos intervalos de tempo do item 
anterior. 
Resposta.  Em t1, s1=s2–s1=32,0m–12,0m=20,0m; 
  Em t2, s2=s3–s2=50,0m–32,0m=18,0m   e 
  Em t3, s3=s3–s1=50,0m–12,0m=38,0m. 

d) Explique por que concluímos que o objeto desloca-se para a direita.
Resposta. A conclusão é obtida porque as posições do objeto estão mais à direita 
à medida que o tempo transcorre. 

7. A escala mostrada abaixo está graduada em centímetros. Considere um objeto 
deslocando-se em linha reta ao longo dessa escala para a esquerda e assinale 
três posições e os correspondentes instantes de tempo. 
Resposta. Vamos supor que o aluno tenha escolhido as posições mostradas na 
fi gura abaixo, nos instantes de tempo t1=0h00min20s, ou simplesmente 20,0s; 
t2=1min04s e t3=2min00s. 

Responda os seguintes itens:
a) Quais as posições do objeto nos instantes t1, t2 e t3=?
Resposta. No instante t1 a posição é s1=40,0cm; em t2 é s2=18,0cm e em t3 é 
s3=–6,0cm. 
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b) Quais os intervalos de tempo entre t1 e t2, t2, e t3, e entre t1 e t3? 
Resposta.  t1=t2–t1=1min04s–0min20s=44,0s; 
  t2=t3–t2=2min00s–1min04s=56,0s e 
  t3=t3–t1=2min00s–0min20s=100,0s.

c) Quais as distâncias percorridas pelo objeto nos intervalos de tempo do item 
anterior. 
Resposta.  Em t1, s1=s2–s1=18,0cm–40,0cm=–22,0cm; 
  Em t2, s2=s3–s2=–6,0cm–18,0cm=–24,0cm   e 
  Em t3, s3=s3–s1=–6,0cm–40,0cm=–46,0cm. 

d) Explique porque concluímos que o objeto desloca-se para a esquerda.
Resposta. A conclusão é obtida porque as posições do objeto estão mais à 
esquerda à medida que o tempo transcorre. 
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AULA 14 - VELOCIDADE MÉDIA

 Se um objeto move-se continuamente, quanto ele demora em uma dada 
posição? Esta não é uma questão simples e muitos alunos têm difi culdade 
em responder. Vamos considerar que esse objeto, em um dado instante de 
tempo, está localizado em uma dada posição. Quantos segundos este objeto 
permanece nessa posição? Muitos alunos dirão que o objeto permanecerá 
nessa posição durante um intervalo de tempo muito curto. Pergunta-se, 
então: Quantos segundos uma leitura do relógio ou um instante de tempo 
demora? Os alunos, da mesma forma que na questão anterior, acreditarão 
que o instante de tempo representa um intervalo de tempo muito curto, 
apesar da discussão anterior feita pelo professor.
 Os alunos devem ser levados a compreender e a repetir com suas 
palavras que instante de tempo demora zero segundos e que o objeto ocupa 
qualquer posição durante zero segundos – deve ser enfatizado que o tempo 
transcorre entre dois instantes de tempo distintos quaisquer. Essa sequência 
de colocações leva o aluno a se deparar pela primeira vez com a noção de 
uma quantidade instantânea, ou seja, a posição instantânea do objeto, pois 
o objeto permaneceu zero segundos na posição e a correspondente leitura 
do relógio demorou zero segundos. Sabemos que essa noção é sutil e não 
é absorvida facilmente pelos alunos. 
 Para exemplifi car, vamos considerar dois objetos idênticos movendo-
se em linha reta conforme mostra a fi gura abaixo.

 Observamos que os objetos 1 e 2 têm a mesma variação de posição, 
eles deslocam-se de s1=1,0m para s2=4,0m, mas os instantes de tempo 
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correspondentes às suas posições são diferentes. O objeto 1 ocupava 
a posição inicial, 1,0m, no instante de tempo t1=1h30min0s e a posição 
fi nal, 4,0m, no instante de tempo t2=1h32min0s. Nesse caso, a razão

 , enquanto que a correspondente razão para o objeto 

2 é . 

 De nossas aulas anteriores, as interpretações para essas razões são 
dadas a seguir: o objeto 1 varia sua posição de 1,5m em 1,0min, enquanto 
o objeto 2 varia sua posição de 3,0m em 1,0min. Essa interpretação nos 
permite afi rmar que o objeto 2 é mais rápido que o objeto 1 ou que o objeto 
2 tem maior rapidez que o objeto 1. 
 Qual signifi cado pode ser dado à razão inversa, ou seja, ? Para 
o objeto 1 essa razão vale 2,0min

3,0m
 e para o objeto 2, 1,0min

3,0m
, ou seja, o 

objeto 1 demora o dobro do tempo que o objeto 2 para variar sua posição 
do mesmo valor. Dessa forma, a interpretação do resultado nos permite 
afi rmar que o objeto 1 é mais lento que o objeto 2 ou, em outros termos, o 
objeto 1 tem maior lentidão que o objeto 2. 

 A razão , que expressa rapidez do objeto recebeu o nome de 

velocidade. Assim, a defi nição de velocidade média é dada pela seguinte 

afi rmativa: velocidade média é a variação da posição do objeto, s, no 

intervalo de tempo t, dividida por esse intervalo de tempo. Em termos 

operacionais essa defi nição é dada por    v = vm = . 

 A partir dos resultados dos exemplos acima, concluímos que a rapidez 
daqueles objetos é comumente referida como sendo a sua velocidade 
média,

  vm (objeto 1) = 1,5 m
min

     e     vm (objeto 2) = 3,0 m
min

. 

 O professor pode querer mostrar um gráfi co posição, s, versus tempo, 
t, para esses objetos, conforme mostrado na fi gura a seguir.
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 Observa-se que a inclinação das retas dadas pela variação da posição 
do objeto, s, dividida pelo correspondente intervalo de tempo t é a 
velocidade média do objeto. 
 É importante o professor enfatizar para os alunos a necessidade 
de eles articularem “toda essa história” das operações que resultaram 
na criação do conceito de “velocidade média”: criar a idéia de posição e 
instante de tempo ou leitura do relógio, observar dois eventos com seus 
correspondentes valores de s e t, calcular as variações da posição s e 
dos correspondentes intervalos de tempo t, dividir s por t, interpretar 
o signifi cado físico dessa razão e atribuir-lhe um nome. Essa forma de 
abordagem do problema apresenta duas vantagens:
 1. Os alunos são postos diante do fato de que os conceitos científi cos 
não são “descobertos” por exploradores, mas eles são abstrações 
deliberadamente criadas pela inteligência humana;
 2. a noção da defi nição operacional de uma grandeza física é introduzida 
de forma clara. 
 Os alunos certamente serão muito resistentes a esse procedimento de 
falar toda a história, descrevendo cada ação que resulta na criação de um 
conceito físico. Contudo, é necessário fazê-los compreender que por mais 
claro e bem escrito seja o livro didático, ele não é capaz de substituir essa 
atividade, que é só dos alunos. 

Soluções dos exercícios do caderno da aluna e do aluno. 

1. Quais são as distâncias percorridas e os correspondentes intervalos de 
tempo para os objetos 1 e 2 mostrados na fi gura? Indique o sentido do 
movimento dos objetos.
Resposta. A fi gura a que se 
refere a questão está mostrada 
ao lado. 
Para o OBJETO 1 temos: 
distância percorrida = 3,0m;
intervalo de tempo = 2,0min; 
sentido = positivo.
Para o OBJETO 2 temos: 
distâncias percorridas = 3,0m e 1,0m; 
intervalos de tempo = 1,0min e 1,0min; 
sentidos = positivo e negativo.

2. Explique o signifi cado das razões 3,0m
2,0min

, 3,0m
1,0min

 e  − 1,0m
1,0min

 para os 
objetos 1 e 2?
Resposta: Essas razões nos informam o quanto variou a posição dos objetos 
em cada minuto em cada trecho considerado, ou a variação da posição dos 
objetos no correspondente tempo transcorrido, ou ainda a velocidade média dos 
objetos.

3. O que você entende por rapidez de um objeto? Explique a seguinte 
afi rmativa: “o objeto 2 é duas vezes mais rápido que o objeto 1, entre as 
posições 1,0m e 4,0m, porém ele é três vezes mais lento no trecho 4,0m e 
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3,0m, que ele mesmo no trecho 1,0m e 4,0m, além de mover-se em sentido 
contrário.”  
Resposta. Rapidez é a propriedade que descreve a forma como um objeto varia 
sua posição por unidade de tempo. Se a variação de posição é grande diz-se 
que o objeto é rápido. A rapidez é representada pela razão entre a distância 
percorrida por um objeto no correspondente intervalo de tempo e esse intervalo 
de tempo. 
A explicação para a frase é: o objeto 2 gasta metade do tempo que o objeto 
1 para variar sua posição entre as posições 1,0m e 4,0m; e que ele gastou o 
mesmo tempo para percorrer a distância de 4,0m até 3,0m, que percorrendo a 
distância entre 1,0m e 4,0m. 

4. Um objeto, deslocando-se em linha reta, sai da origem no instante zero 
e atinge a posição 20,0m em 4,0s; em seguida ele percorre mais 60m em 
6,0s, no mesmo sentido, atingindo a posição 80,0m. Esse objeto demora-se 
6,0s nessa posição e, em seguida, vai para a posição  48,0m. Neste último 
movimento o objeto gastou 8,0s. Determine: 
a) a velocidade média no primeiro trecho, entre os instantes de tempo 0,0s e 
4,0s; 

Resposta. vm1= . 

b) a velocidade média no segundo trecho, no intervalo de tempo entre 4,0s e 10,0s;

Resposta. vm2=   ou   vm2= . 

c) a velocidade média nesse trecho, entre os instantes de tempo 0,0s e 10,0s;

Resposta. vm3= . 

d) a velocidade média entre os instantes de tempo 10,0s e 16,0s;

Resposta. vm4=  (o objeto fi ca parado).

e) o sentido do movimento do objeto que ocorreu entre os instantes de tempo 

16,0s e 24,0s;

Resposta. O objeto vai da posição 80,0m para a posição 48,0m, portanto ele 

retorna na direção da origem e o sentido é negativo. 

f) a velocidade média total do objeto. 

Resposta. vmt= . 

5. O gráfi co abaixo representa o movimento de um objeto deslocando-
se ao longo da reta. Ele parte da posição 12,0m, no instante de tempo 
t1=0,0s, atinge a posição 54,0m, em um tempo dado tempo t2, retornando 
imediatamente para a posição 32,0m. O intervalo de tempo total para sair 
de 12,0m e chegar na posição 32,0m foi de 20s. 
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a) Determine a velocidade média total do objeto;

Resposta. vm= . 

b) Indique em que trecho a razão 
 
é negativa; 

Resposta. A velocidade é negativa no trecho da posição 54,0m até a posição 
32,0m.
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AULA 15 - VELOCIDADE INSTANTÂNEA

 Suponha que você fará uma 
viagem de carro, em linha reta, de 
Fortaleza até Horizonte e que, para 
descrever o que ocorre com a velocidade do carro, você observa  o 
ponteiro do velocímetro. Esse ponteiro às vezes gira em sentido horário, 
às vezes fi ca parado, outras vezes gira em sentido anti-horário. Quando 
o ponteiro gira no sentido horário de modo uniforme (isto é, a ponta do 
ponteiro desloca-se do mesmo ângulo nos mesmos intervalos de tempo) 
você percebe que a velocidade do carro está 
aumentando uniformemente; de modo análogo, 
a velocidade do carro estará diminuindo se o 
ponteiro gira em sentido anti-horário. Quando 
você observa que o ponteiro se mantém parado 
em uma dada posição, a sua interpretação é que o 
carro se move com velocidade constante (o carro 
desloca-se da mesma distância em intervalos de 
tempo iguais).  Uma conclusão imediata a que 
você chega é: se o ponteiro do velocímetro do carro está se movendo, 
a velocidade está variando. Como consequência dessa conclusão você 
afi rma que a velocidade do carro em cada instante é indicada pela posição 
da ponta do ponteiro na escala do velocímetro. 

 Exemplo 1. Com os valores de velocidade do carro e tempo transcorrido 
você esboçou o gráfi co ao lado. A 
interpretação para o movimento 
do carro é a seguinte: o carro 
estava parado no instante em 
que se iniciou a medida do tempo 
(velocidade nula), quando iniciou 
o movimento com a velocidade 
crescendo de modo uniforme 
até atingir a velocidade v1 no 
instante de tempo t1, com a qual o carro permanece entre os instantes t1 e 
t2; a partir do instante t2 a velocidade diminui uniformemente até o instante 
t3; quando então a velocidade volta a crescer, entre os instantes de tempo 
t3,e t4, de modo mais rápido que ela cresceu no intervalo de tempo entre 0 
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e t1, fato que é indicado pela maior inclinação da reta. Ao atingir o instante 
t4 a velocidade se mantém constante e igual a v2, até o instante de tempo 
t5; a seguir, o carro diminui sua velocidade uniformemente até parar no 
instante de tempo t6. Com exceção dos intervalos de tempo entre t1 e t2 e 
entre t4 e t5, a velocidade do carro tem valores diferentes para instantes de 
tempo diferentes, o que o leva a concluir que, a cada instante de tempo o 
carro tem uma dada velocidade, comumente conhecida como velocidade 
instantânea. Essa velocidade é indicada pela ponta do ponteiro na escala 
do velocímetro.
 Exemplo 2. Você “zerou” o hodômetro parcial do carro no início da viagem 
e fez anotações dos valores indicados no hodômetro e os correspondentes 
valores do tempo de viagem. Como a viagem é em linha reta você associou 
a leitura do hodômetro com a posição do carro, relativa ao ponto de partida, 
e ao correspondente tempo de viagem. De posse da tabela posição do 
carro e tempo de viagem você esboçou o gráfi co s x t mostrado ao lado. 
 Com o objetivo de analisar o movimento 
do carro, você dividiu cada 
um dos intervalos de tempo em iguais sub-
intervalos de tempo menores, conforme 
se vê no gráfi co ao lado. Por exemplo, o 
intervalo entre 0 e t1 foi dividido em 8 sub-
intervalos de tempo menores. As curvas 
correspondentes aos intervalos de tempo 
entre 0 e t1 e entre t3 e t4 caracterizam-se 
pelo aumento da distância percorrida pelo 
carro em sub-intervalos de tempo menores 
e subseqüentes (em outras palavras, a 
velocidade cresce); para as curvas 
correspondentes aos intervalos de tempo entre t2 e t3 e entre t5 e t6 as 
distâncias percorridas em subseqüentes sub-intervalos de tempo menores 
caracterizam-se pela diminuição na distância percorrida (em outras palavras, 
a velocidade decresce). Por outro lado, observa-se que nos intervalos de 
tempo entre t1 e t2 e entre t4 e t5 as distâncias percorridas são iguais nos sub-
intervalos de tempo menores (em outras palavras, a velocidade é constante). 
Como anteriormente dito, a velocidade instantânea é a velocidade do carro 
em um dado instante de tempo. De que forma essa velocidade é obtida a 
partir de um gráfi co s x t?

Para responder, considere o gráfi co s 
x t para um objeto como mostrado no 
gráfi co ao lado. Deseja-se determinar 
a velocidade do objeto no instante de 
tempo t1. A inclinação da reta que une 
os pontos P1P2 é a velocidade média 
do objeto no intervalo de tempo entre 
t1 e t2. Da mesma forma as inclinações 
das retas P1P3, P1P4 e P1P5 são as 
velocidades médias nos intervalos de 
tempo entre t1 e t3, entre t1 e t4  e entre t1 e t5, respectivamente. 
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 Note que, nesse exemplo, a inclinação das retas aumenta à medida 
que o intervalo de tempo correspondente diminui. A tendência das retas que 
ligam os pontos sobre a curva é de aproximar-se da reta tangente à curva 
no instante de tempo, t1, em que se deseja saber o valor da velocidade 
instantânea do objeto. Portanto, a velocidade no instante t1 é dada pela 
inclinação da reta tangente à curva nesse instante.

 Exemplo 3. Será que o aluno confunde o conceito de velocidade com o 
de posição? 
A maioria dos professores de Física entende bem o conceito de velocidade, 
assim como sabe relacioná-lo com os movimentos do dia-a-dia. Para esses 
professores é difícil imaginar que o aluno não absorva esses conceitos com 
facilidade.

 Vamos considerar um experimento em que os movimentos mostrados 
na Figura (a) abaixo sejam presenciados pelos alunos. A bilha A possui 
movimento uniforme da esquerda para a direita no plano horizontal. A bilha 
B é lançada sobre um plano inclinado com velocidade maior que a da bilha 
A, no sentido da esquerda para a direita, simultaneamente com a bilha A. 
É solicitado aos alunos esboçarem no mesmo gráfi co s x t, os movimentos 
das duas bilhas. 

 O professor observará que somente parte dos alunos esboçará o gráfi co 
mostrado na Figura (b) acima. A seguir é perguntado quando essas duas 
bilhas terão a mesma velocidade, e quando elas terão percorrido a mesma 
distância. As bilhas terão a mesma velocidade quando as inclinações das 
retas tangentes às curvas no gráfi co s x t  forem iguais – nesse exemplo as 
bilhas têm mesma velocidade no ponto P, mostrado na Figura (b). As bilhas 
terão percorrido a mesma distância quando estiverem na mesma ordenada, 
posição SE, no tempo tE. Da Figura (b) concluímos que as bilhas percorrem 
a mesma distância no mesmo intervalo de tempo e que a velocidade da 
bilha A é uniforme, e da bilha B é sempre decrescente. 
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 Suponha que uma terceira bilha C seja 
solta do alto de um plano inclinado no mesmo 
instante de tempo em que se iniciaram os 
movimentos das bilhas A e B. Considere também 
que ela percorre a mesma distância que as bilhas 
A e B no mesmo intervalo tempo. Adicione a curva 
corresponde à bilha C no gráfi co anterior. 

Soluções dos exercícios do caderno da aluna e do aluno. 

1. Explique a relação entre o movimento do ponteiro do velocímetro do 
carro e a sua velocidade.
Resposta. Quando o ponteiro do velocímetro gira no sentido horário observa-
se que a velocidade do carro aumenta; da mesma forma que a velocidade do 
carro decresce se o ponteiro gira em sentido anti-horário. E mais, se o ponteiro 
mantiver-se parado em uma dada posição, o carro move-se com velocidade 
constante. Ou seja, se o ponteiro do velocímetro move-se a velocidade do carro 
varia. 

2. Escreva as razões  para as retas P1P3, P1P4 e P1P5 mostradas na fi gura 
anterior.
Resposta. As razões são escritas como 3 1

3 1

s -s
t -t

,  4 1

4 1

s -s
t -t

  e  5 1

5 1

s -s
t -t

, 
respectivamente. 

3. Por que você pode concluir que no gráfi co s versus t, a velocidade 
instantânea do objeto, em dado ponto, é igual a inclinação da reta tangente 
à curva naquele ponto?  
Resposta. As inclinações das retas que une os pontos P1P2, P1P3, P1P4 e P1P5 
são as velocidades médias nos intervalos de tempo entre t1 e t2, entre t1 e t3, entre 
t1 e t4  e entre t1 e t5, respectivamente. Pode ser observado que essas inclinações 
aumentam à medida que o intervalo de tempo correspondente diminui, ou seja, 
as velocidades médias tendem à velocidade em torno do instante de tempo em 
que se deseja saber a velocidade. Observa-se que a tendência dessas retas que 
ligam os pontos sobre a curva é de aproximar-se da reta tangente à curva no 
instante de tempo em que se deseja, que é a velocidade instantânea do carro.

4. Com os valores da velocidade do carro e do tempo transcorrido obtidos 
durante um trecho da sua viagem foi esboçado o seguinte gráfi co velocidade 
versus tempo (v x t). Baseado nesse gráfi co, descreva o movimento do 
carro nesse trecho. 
Resposta. A descrição para o movimento do carro é a seguinte: o carro estava 
parado (velocidade nula) no instante em que se iniciou a medida do tempo, quando 
então iniciou o movimento com a velocidade crescendo de modo uniforme até 
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atingir a velocidade v1 no instante de tempo t1, com a qual o carro permanece 
entre os instantes t1 e t2; a partir do instante t2 a velocidade volta a crescer, entre 
os instantes de tempo t2,e t3, de modo mais rápido que ela cresceu no intervalo 
de tempo entre 0 e t1, fato que é indicado pela maior inclinação da reta. Ao atingir 
o instante t3 a velocidade se mantém constante e igual a v2, até o instante de 
tempo t4; a seguir, o carro diminui sua velocidade uniformemente até parar no 
instante de tempo t5. 

5. A seguinte tabela, contendo valores de v e t, foi obtida durante um certo trecho 
da viagem. 

Antes da primeira hora de viagem não houve anotação do valor da velocidade. 
Transfi ra para os eixos v x t ao lado os valores da tabela acima e esboce o 
gráfi co representando a velocidade do carro em função do tempo. Comente se 
é, ou não, mais fácil e prático descrever o movimento do carro a partir do gráfi co 
que da tabela. 

v(km/h) 50,0 80,0 80,0 60,0 110,0 110,0 60,0 60,0 0,0
t(h) 1,0 1,5 1,75 2,0 2,5 3,0 3,25 3,5 4,0
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AULA 16 - GRÁFICOS DE POSIÇÃO VERSUS TEMPO

Os gráfi cos posição e velocidade versus tempo são frequentemente 
utilizados nos livros texto de Física. Eles são importantes porque auxiliam 
na interpretação verbal dos conceitos que estão sendo estudados. Um 
exemplo comum é a utilização de gráfi co na interpretação da velocidade 
média. Vamos considerar um objeto deslocando-se entre os mesmos dois 
pontos, em intervalos de tempos iguais, conforme os gráfi cos de posição 
versus tempo mostrados na Figura 1. 

 De acordo com o enunciado, os instantes de tempo em que o objeto 
ocupa as posições s1 e s2 são distintos, contudo o intervalo de tempo em 
cada um dos movimentos é sempre o mesmo, t 8 – t7 = t6 – t5 = t4 – t3 = t2 
– t1 = t. Da defi nição de velocidade média, concluímos que esses quatro 
movimentos possuem o mesmo valor para essa velocidade, pois ela é dada 
por

      vm = . 

 Para o cálculo da velocidade média somente importa a distância 
percorrida pelo objeto entre suas posições inicial e fi nal, s = s2 – s1, e o 
correspondente intervalo de tempo, t. 

Figura 1
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 Verifi que nos gráfi cos não-lineares acima que a variação da posição do 
objeto em subintervalos de tempo iguais são diferentes. Se o movimento 
considerado não for explicitado para os alunos, no geral, eles não farão 
a conexão entre o gráfi co da posição versus o tempo ou da velocidade 
versus o tempo com o movimento real do objeto. 
 Um exercício importante com gráfi co é aquele em que o professor solicita 
ao aluno que ele forneça uma interpretação verbal de vários segmentos 
de reta mostrados na Figura 2. O aluno dirá que um segmento paralelo 
ao eixo-s representa uma variação na posição – o que está errado, pois 
uma partícula não pode ocupar mais de uma posição no mesmo instante 
de tempo (ver Figura 1(a) abaixo). Igualmente, ele dirá que um segmento 
paralelo ao eixo-t é interpretado como um intervalo de tempo, só que ele 
se esquece de dizer que a partícula se encontra parada (ver Figura 1(b) 
abaixo). Para fi nalizar, é perguntado ao aluno para dizer qual o signifi cado 
de um segmento diagonal no gráfi co s x t. A maioria dos alunos não tem a 
coragem de dizer que esse segmento não possui uma interpretação física 
e inventam interpretações incorretas, sendo a mais comum delas dizer que 
o segmento é a distância percorrida pelo objeto. 

 Na Figura 1(c) a interpretação que se dá é que cada ponto do segmento 
de reta está associado à posição do objeto no correspondente instante de 
tempo, como o ponto P assinalado na fi gura. A inclinação do segmento 
de reta representa a velocidade média do objeto no intervalo de tempo 
considerado. Nesse caso, a velocidade média é a mesma em qualquer 
intervalo de tempo, sendo esse movimento chamado de uniforme. 
 A maneira mais simples de fazer com que o aluno assimile essa 
conexão é forçá-lo a vivenciar o próprio movimento, como será ilustrado 
nos exemplos a seguir. 
Exemplo 1. Considere a borda de sua carteira como 
uma reta ao longo da qual ocorrerá o movimento. Seja 
a posição 0 (zero) da reta coincidente com o centro 
da borda e que as posições à direita são positivas e 
à esquerda negativas. Considere também que seu 
dedo indicador é o objeto móvel (ver Figura 3). Para 
ilustrar vamos analisar o movimento representado 
pelo gráfi co s x t, mostrado na Figura 4.

Figura 2

Figura 3
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 O movimento do seu indicador correspondente a este gráfi co é o seguinte: 
no instante inicial o seu dedo está parado à direita da posição 0, em s1, e 
inicia um movimento para a direita com velocidade constante, até o instante 
de tempo t1, para em seguida o seu dedo parar durante um certo tempo (t2 
– t1) na posição s2. Retoma o seu movimento com velocidade inicial para a 
esquerda decrescendo-a até parar na posição 0 (ver a Figura 5). 

 Agora, você deve 
conduzir seus alunos 
para interpretar cada um 
dos gráfi cos posição ver-
sus tempo mostrados 
nos diagramas da Figura 
6, realizando os corre-
spondentes movimentos 
indicados com o dedo in-
dicador de cada um dos 
alunos. Seis desses oito 
movimentos são apresen-
tados como questões para 
os alunos desenvolver e 
as soluções estão no fi nal 
desta aula. 

 Procure incentivar 
o aluno durante a inter-
pretação do movimento, 
incluir todos os detalhes 
tais como velocidade do dedo crescente ou decrescente, dedo estacionário, 
reversão do movimento, movimento com velocidade constante, etc. É impor-
tante que o dedo indicador esteja na posição inicial apropriada no instante 
inicial, assim como no fi nal do movimento. É fundamental também que o aluno 
verbalize o movimento que seu dedo executa, acompanhando o movimento 
representado no gráfi co sob consideração. 

Figura 5

Figura 6

Figura 4

Figura 5

Figura 6
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6

Soluções dos exercícios do caderno das alunas e dos alunos

1. Por que os movimentos representados nos gráfi cos do primeiro 
parágrafo têm mesma velocidade média? Escreva a expressão para essa 
velocidade. 
Resposta: Os movimentos têm mesma velocidade média porque as distâncias 
percorridas e os intervalos de tempo em que esses distâncias acontecem são 

iguais. A expressão para a velocidade média é vm = .

2. Explique a afi rmativa feita no primeiro parágrafo que “a velocidade 
instantânea no primeiro gráfi co decresce, enquanto que no segundo ela 
aumenta, permanecendo constante no terceiro gráfi co.” 
Resposta: No primeiro gráfi co as distâncias percorridas sucessivas do objeto 
são decrescentes para subintervalos de tempo iguais; no segundo gráfi co as 
distâncias percorridas do objeto são crescentes para subintervalos de tempo 
iguais; no terceiro gráfi co observa-se que as distâncias percorridas sucessivas 
são iguais para os subintervalos de tempo iguais. 

3. Descreva o movimento correspondente de seu dedo indicador para cada 
um dos gráfi cos posição versus tempo mostrados nos diagramas a seguir. 
Você também deverá usar o seu dedo indicador deslocando-o ao longo da 
borda de sua carteira como se fora o objeto em movimento. 
Resposta: (a) O dedo indicador 
permanece parado na posição s1, à 
direita do centro da borda da carteira 
(origem), durante o intervalo de tempo 
de 0 até t1. (b) O dedo indicador inicia 
seu movimento da posição s1, à 
esquerda da origem, e desloca-se 
com velocidade constante para a direita
até atingir a posição s2, no instante de 
tempo t2. (c) O dedo indicador inicia 
seu movimento da posição s1, à direita 
da origem, e desloca-se com velocidade 
decrescente até atingir a posição s2, à 
esquerda da origem, no instante de tempo t2. (d) O dedo indicador inicia seu 
movimento na origem, e desloca-se com velocidade crescente até atingir a 
posição s1, à direita da origem, no instante de tempo t1. (e) O dedo indicador inicia 
seu movimento da posição s1, à direita da origem, e desloca-se com velocidade 
crescente até atingir a origem, no instante de tempo t1. (f) O dedo indicador inicia 
seu movimento na origem, e desloca-se com velocidade decrescente até parar 
na posição s1, retorna para a origem com velocidade crescente até a origem, 
onde é máxima, e continua seu movimento para a esquerda da origem, agora 
com velocidade decrescente, até parar na posição s2. Imediatamente, retorna 
o dedo indicador em direção a origem com velocidade crescente, ao passar 
pela origem sua velocidade é máxima, começando a decrescer até parar na 
posição s1, retornando imediatamente para a origem com velocidade crescente. 
Esse movimento é uma oscilação em torno da origem, com pontos de retorno 
(velocidade nula) nas posições s1 e s2 e velocidade máxima na origem.   

Figura 5
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AULA 17 - GRÁFICOS DE MOVIMENTOS ACELERADOS

Nos textos relativos à velocidade utilizamos a 
estratégia de discutir as idéias relacionadas com a 
mudança na posição de um objeto e os instantes 
de tempo correspondentes a essas posições antes 
de defi nir e utilizar o nome velocidade. A estratégia 
utilizada na discussão da velocidade também será 
adotada na discussão da mudança da velocidade de 
um objeto e os correspondentes intervalos de tempo 
em que essas mudanças ocorrem. 
 É muito comum nas aulas de Física o professor defi nir “aceleração” 
sem a prévia apresentação das idéias relacionadas com a variação da 
velocidade de um objeto em instantes de tempo defi nidos.
 Se o professor solicitar que o aluno descreva com suas próprias 
palavras o que a aceleração signifi ca, muitos alunos responderão que é 
o “quão rápido um objeto se desloca”. Se o professor também perguntar o 
que signifi ca “velocidade”, a resposta dos alunos será a mesma. Um bom 
número desses alunos não se surpreenderá com o fato de darem a mesma 
resposta para o signifi cado de velocidade e de aceleração.
 O professor decide mostrar aos alunos dois experimentos com um 
carrinho de laboratório, que se desloca em linha reta, tendo ao longo do 
seu trajeto uma escala centimétrica. O professor explica que a velocidade 
em cada instante pode ser conhecida, pois o experimento é fotografo em 
intervalos regulares de tempo, o que permite associar as posições do 
carrinho na escala centimétrica às leituras do tempo em um cronômetro do 
laboratório. 
 Inicialmente o professor questiona aos alunos sobre como determinar 
a velocidade do carrinho a cada instante de tempo a partir dos registros da 
posição do carrinho e do correspondente instante de tempo. O professor 
relembra que esse procedimento foi utilizado em aulas anteriores. E continua: 
para determinar a velocidade média é necessário conhecer as posições do 
carrinho em dois instantes de tempo distintos, calculando a razão entre 
o deslocamento do carrinho no intervalo de tempo em que ocorreu esse 
deslocamento e esse intervalo de tempo.  Por outro lado, para determinar 
a velocidade instantânea é necessário construir o gráfi co da posição do 
carrinho no tempo. A seguir deve ser traçada a reta tangente à curva no 
instante de tempo desejado e calcular a tangente trigonométrica do ângulo 
formado pela reta tangente com o semi-eixo positivo das abscissas (eixo do 
tempo). 
 O professor, então, solicita que cada um dos alunos escreva a 
velocidade do carrinho em dois instantes de tempo distintos, em cada um 
dos experimentos realizados. Em seguida, ele pergunta: 
1. Qual é a variação da velocidade entre os instantes de tempo considerados, 
em cada um dos experimentos? 
2. Qual é a razão entre essa variação de velocidade e o intervalo de tempo 
em que essa variação ocorreu, em cada experimento? 
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3. Qual é a interpretação que você dá para as razões obtidas? Ou seja, o 
que essas razões signifi cam? 
4. Como você relaciona as suas medidas e cálculos com o que você pôde 
observar no movimento do carrinho durante os experimentos?
 O professor observará que a maioria dos alunos responderá somente as 
duas primeiras perguntas. A partir do questionamento sobre a interpretação 
da razão a quase totalidade dos alunos nada responderá. Dessa forma, 
caberá ao professor discutir cada um desses questionamentos. 
 Para um melhor entendimento e para dar concretude à discussão, o 
professor solicita que os alunos construam tabelas das velocidades versus 
instantes de tempo para cada um dos experimentos. 
 No primeiro experimento os alunos concluíram que o gráfi co resultante 
dos valores de posição versus tempo é uma reta e para o segundo 
experimento uma parábola. 

 Para o primeiro experimento os alunos determinaram, a partir do valor 

constante das razões , que a velocidade permanece invariável durante 

todo o movimento. Os esboços dos gráfi cos s x t, v x t e a x t obtidos, pelos 

alunos, são mostrados a seguir, onde a linha tracejada e a linha contínua 

se referem a carrinhos distintos.  

 
 Para o segundo experimento os valores das razões , em diferentes 
instantes de tempo são os apresentados na tabela abaixo. 

v(m/s) 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5

t(s) 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0
 
Dessa tabela observamos que os valores numéricos para as velocidades e 
os instantes de tempo são, por exemplo, 2,5m/s no instante de tempo 5,0s 
e 4,5m/s no instante 9,0s. A variação de velocidade é dada por Δ v = (4,5 – 
2,5)m/s = 2,0m/s e o correspondente intervalo de tempo é Δ t = (9,0 – 5,0)

s = 4,0s. Portanto, a razão entre essas variações vale , ou seja, 

essa razão nos diz que a velocidade variou de meio metro por segundo 

por cada segundo transcorrido, ou seja, 
m

0,5
s

s
 que, normalmente é escrito 

como 
2 2

0,5m m
=0,5

s s
. 
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 Também é observado da tabela acima que a razão  é mesma para 
quaisquer intervalos de tempo, valendo 

2

m
0,5

s
.  A interpretação direta para a 

razão  é de quanto varia a velocidade (numerador) em cada unidade de 
tempo (denominador). A razão  que fornece o quanto a velocidade varia 
por unidade de tempo é defi nida como a aceleração do objeto. A aceleração 
(dada pela razão ) tanto pode ser positiva, como no exemplo considerado, 
quanto negativa. No caso de ser negativa, o professor deverá lembrar que 
esse caso será estudado na aula seguinte. Para uma aceleração positiva 
tem-se que a velocidade cresce com o tempo como no exemplo dado - e 
dizemos que o movimento do objeto é ACELERADO. A Figura a seguir 
mostra o esboço para o movimento acelerado. 

 
 Considerando que os gráfi cos acima se referem ao movimento do 
mesmo carrinho, a tangente do ângulo de inclinação da reta no gráfi co v 
versus t  corresponde ao valor da aceleração no gráfi co a versus t.
 A razão   pode, ou não, ser a mesma para qualquer intervalo de 
tempo durante o movimento do objeto. No caso dessa razão ser constante 
dizemos que o movimento é UNIFORMEMENTE ACELERADO. Para 
uma razão  que não seja a mesma (ou seja, que ela não se mantenha 
constante no tempo) dizemos que o movimento é variável. 
 A relação entre o que o aluno observa no movimento do carrinho e 
seus resultados de cálculo é a seguinte: quando a aceleração é positiva 
o aluno observa o objeto se deslocando cada vez mais rápido, ou seja, as 
distâncias percorridas pelo carrinho em intervalos de tempo iguais é cada 
vez maior com o passar do tempo. 
 Para fi nalizar o professor pergunta ao aluno o que signifi ca uma razão de 

30m/s/min ou 

m
30

s
min

? O aluno deverá responder que essa razão equivale 

a uma variação de velocidade de 30 m
s

 em cada minuto ou de 0,5 m
s

 em 

cada segundo, ou ainda a aceleração de 2

m
0,5

s
. 



121Física

Soluções dos exercícios do Caderno da aluna e do aluno

1.  Como você pode determinar a velocidade média e instantânea do carrinho 
conhecendo as posições deste em cada instante de tempo? 
Resposta. A velocidade média é determinada pela razão entre a variação da 
posição do carrinho, s, que ocorreu no intervalo de tempo, t, e esse intervalo 

de tempo (operacionalmente é dada por  v = vm = ). A velocidade instantânea 
do carrinho é determinada a partir do gráfi co das posições do carrinho no tempo, 
traçando-se a reta tangente à curva obtida no instante de tempo desejado e 
calculando a tangente trigonométrica do ângulo formado pela reta tangente com 
o semi-eixo positivo das abscissas (eixo dos tempos). 

2. O que signifi ca uma reta tangente e uma tangente trigonométrica?
Resposta. A reta tangente a uma curva no 
plano no ponto P é uma reta que toca a curva 
exatamente no  ponto P e fi ca fora da curva, 
como vemos na fi gura ao lado, para uma 
circunferência e uma curva qualquer. Essa 
reta é o “limite” da reta secante às curvas, 
que “deslizam paralelamente” até tocá-las 
em um único ponto P, chamado de ponto de 
tangência.
A tangente trigonométrica do ângulo da reta, passando pela origem, com o eixo 
horizontal (eixo dos tempos) é a inclinação do gráfi co, também denominada de 
coefi ciente angular. De outra forma dizemos que, o coefi ciente angular é igual ao 
valor da tangente trigonométrica do ângulo formado pela tangente geométrica à 
curva representativa de s(t), v(t) ou a(t), no ponto desejado, com o eixo horizontal 
(eixo dos tempos). 

3.  O que signifi ca a razão   que aparece no terceiro parágrafo? 
Resposta. A interpretação para a razão  é de quanto a velocidade do carrinho 
(numerador) varia em cada unidade de tempo (denominador). Essa razão defi ne 
a aceleração do carrinho.

4. Qual é o signifi cado de so no gráfi co posição versus tempo? 
Resposta. O símbolo so no gráfi co s x t representa a posição que o carrinho 
ocupava n o instante inicial, t=0. 

5. Descreva o movimento do carrinho tomando com base o gráfi co posição 
versus tempo. 
Resposta. O movimento do carrinho é retilíneo e a variação de sua posição no 
tempo tem comportamento distinto de uma reta, ou seja, a curva s x t não é uma 
reta e o comportamento não é linear.  

6. Qual é o signifi cado da reta que toca a curva no tempo t1 mostrada no 
gráfi co posição versus tempo? 
Resposta. A reta que toca somente um ponto é a tangente e sua inclinação 
representa a velocidade do carrinho naquele instante.  
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7. O que signifi ca, no gráfi co velocidade versus tempo, v e t? E a razão 
entre eles? 
Resposta. Os símbolos v e t representam as variações da velocidade e do 
tempo e a razão entre eles, v/t, é a aceleração média do carrinho. 

8. O que signifi ca, no gráfi co velocidade versus tempo, cada ponto da 
reta? 
Resposta. A reta não possui uma interpretação física específi ca. Porém, cada 
ponto da reta está associado à velocidade do carrinho no correspondente instante 
de tempo 

9. O que signifi ca, no gráfi co velocidade versus tempo, a inclinação da 
reta? . 
Resposta. A inclinação da reta representa a aceleração do carrinho no intervalo 
de tempo considerado.

10. O que signifi ca, no gráfi co aceleração versus tempo, a reta estar paralela 
ao eixo dos tempos? 
Resposta. A reta paralela ao eixo dos tempos signifi ca que a aceleração mantém-
se constante no tempo.  

11. Suponha que o movimento estudado produza a seguinte tabela de 
velocidade e tempo, 

v(m/s) 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5
t(s) 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0

a) Esboce o gráfi co v versus t para esse movimento. 

b) Determine a razão  para esse movimento. 

c) Determine a aceleração do carrinho e explique o seu signifi cado. 

a) Resposta. Ver gráfi co ao lado. 

b) Resposta. A razão vale 

, 

sendo a mesma em todo o movimento do 

carrinho. 

c) Resposta. A aceleração é dada pela 

razão . Essa aceleração signifi ca 

que a velocidade do carrinho aumenta de 

1,0 m
s

 em cada segundo, ou 2

m
1,0

s
. 
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AULA 18 - GRÁFICOS DE MOVIMENTOS DESACELERADOS

A exemplo da aula anterior, o 
Professor de Física solicita que uma aluna 
descreva com suas palavras o que 
signifi ca “aceleração” e o que signifi ca 
“velocidade”. Este momento servirá para 
dirimir as dúvidas que fi caram da aula anterior. 

 O professor retorna aos dois experimentos com um carrinho de 
laboratório que se desloca em linha reta, tendo ao longo de seu trajeto 
uma escala centimétrica, conforme descritos na aula anterior. Explica que 
a velocidade em cada instante pode ser conhecida, pois o experimento 
é fotografo em intervalos regulares de tempo, o que permite associar as 
posições do carrinho na escala centimétrica às leituras do tempo em um 
relógio do laboratório. 
 O professor novamente questiona aos alunos sobre como determinar 
a velocidade do carrinho a cada instante a partir dos registros de posição 
do carrinho no correspondente instante de tempo. O professor relembra 
que esse procedimento foi utilizado em aulas anteriores. E continua: 
para determinar a velocidade média é necessário conhecer posições do 
carrinho em dois instantes de tempo distintos, calculando a razão entre 
o deslocamento do carrinho no intervalo de tempo em que ocorreu esse 
deslocamento e esse intervalo de tempo.  Por outro lado, para determinar 
a velocidade instantânea é necessário construir o gráfi co da posição do 
carrinho no tempo. A seguir deve ser traçada a reta tangente à curva no 
instante de tempo desejado e calcular a tangente trigonométrica do ângulo 
formado pela reta tangente com o semi-eixo positivo das abscissas (eixo do 
tempo). 
 O professor, então, mais uma vez, solicita que cada um dos alunos 
escreva a velocidade do carrinho em dois instantes de tempo distintos, em 
cada um dos experimentos realizados. Em seguida,  retorna às perguntas 
feitas na aula anterior: 
1. Qual é a variação da velocidade entre os instantes de tempo considerados, 
em cada um dos experimentos? 
2. Qual é a razão entre essa variação de velocidade e o intervalo de tempo 
em que essa variação ocorreu, em cada experimento? 
3. Qual é a interpretação que você dá para as razões obtidas? Ou seja, o 
que essas razões signifi cam? 
4. Como você relaciona as suas medidas e cálculos com o que você pôde 
observar no movimento do carrinho durante os experimentos?
 O professor observará que ainda existe aluno respondendo somente 
às duas primeiras perguntas. E deverá estar atento para identifi car quantos 
responderão ao questionamento sobre a interpretação da razão; a quase 
totalidade dos alunos nada responderá, certamente. Dessa forma, caberá 
ao professor, mais uma vez, discutir cada um desses questionamentos. 
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 O professor, mais uma vez, solicita que os alunos construam tabelas das 
velocidades versus instantes de tempo para cada um dos experimentos. 
 No primeiro experimento os alunos concluíram que o gráfi co resultante 
dos valores de posição versus tempo é uma reta e para o segundo 
experimento uma parábola. 
 Para o primeiro experimento os alunos determinaram, a partir do valor 
constante das razões , que a velocidade permanece invariável durante 
todo o movimento. Os esboços dos gráfi cos s x t, v x t e a x t obtidos, pelos 
alunos, são mostrados a seguir. 

 

Para o segundo experimento os valores das razões , em diferentes 
instantes de tempo são os apresentados na Tabela abaixo. 

v(m/s) 16,5 15,0 13,5 12,0 10,5 9,0 7,5 6,0 4,5 3,0 1,5 0,0
t(s) 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0

 Dessa tabela observamos que os valores numéricos para as velocidades 
e os instantes de tempo são, por exemplo, 9,0 m/s no instante de tempo 
5,0s e 3,0 m/s no instante 9,0s. A variação de velocidade é dada por Δ v = 
(3,0 – 9,0)m/s = – 6,0m/s e o correspondente intervalo de tempo é Δ t = (9,0 

– 5,0)s = 4,0s. Dessa forma, a razão entre essas variações vale 

,  ou seja, essa razão nos diz que a velocidade variou diminuindo de um e 

meio metro por segundo por cada segundo transcorrido, ou seja, 
m

-1,5
s

s
 

que, normalmente é escrito como 2 2

-1,5m m
=-1,5

s s
. 

 Também é observado da tabela acima que a razão  é mesma para 

quaisquer intervalos de tempo, valendo 2

m
-1,5

s
.   A interpretação direta para 

a razão  é de quanto varia a velocidade (numerador) em cada unidade 

de tempo (denominador). 
 Como pode ser observado da tabela, se conhecemos a razão com 
que a velocidade varia no tempo e se conhecemos o valor da velocidade 
em dado instante de tempo o histórico da velocidade do objeto pode ser 
completamente determinado.
 A razão 

 
que fornece o quanto a velocidade varia por unidade de 

tempo é defi nida como a aceleração do objeto. A aceleração (dada pela 
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razão  ) tanto pode ser positiva, como no exemplo da aula anterior, quanto 
negativa como o exemplo considerado nesta aula. Quando essa razão 
possui valor negativo, a velocidade do objeto está diminuindo com o 
passar do tempo. Para uma aceleração positiva tem-se que a velocidade 
cresce com o tempo como no exemplo da aula anterior - e dizemos que o 
movimento do objeto é ACELERADO. No caso dessa razão ser negativa, 
em que a velocidade decresce com o tempo, dizemos que o movimento é 
DESACELERADO. A Figura a seguir mostra o esboço para um movimento 
desacelerado.  

 

 Considerando que os gráfi cos acima se referem ao movimento do 
mesmo carrinho, a tangente do ângulo de inclinação da reta no gráfi co v 
versus t  corresponde ao valor da aceleração no gráfi co a versus t.
 Cabe ao professor lembrar que a razão  pode, ou não, ser a mesma 
para qualquer intervalo de tempo durante o movimento de um carrinho. No 
caso dessa razão ser constante e negativa dizemos que o movimento é 
UNIFORMEMENTE DESACELERADO. Para uma razão  que não seja 
a mesma (ou seja, que ela não se mantenha constante no tempo) dizemos 
que o movimento é variável. 
 A relação entre o que o aluno observa no movimento do carrinho e 
seus resultados de cálculo é a seguinte: quando a aceleração é positiva 
o aluno observa o objeto se deslocando cada vez mais rápido, ou seja, as 
distâncias percorridas pelo objeto em intervalos de tempo iguais é cada vez 
maior com o passar do tempo. Por outro lado, se a aceleração é negativa 
ele observará o objeto deslocando-se cada vez mais lentamente, portanto 
o objeto percorre distâncias cada vez menores em intervalos de tempo 
iguais. 

 Para fi nalizar, o  professor pergunta  ao  aluno o que signifi ca uma 

razão de –45m/s/min ou 

m
-45

s
min

? O aluno deverá responder que essa razão 

equivale a uma variação de velocidade de – 45 m
s

 em cada minuto ou de – 

0,75 m
s

 em cada segundo, ou ainda a aceleração de – 2

m
0,75

s
. 



126 Física

Soluções das questões do caderno da aluna e do aluno.

1. Qual a brincadeira que a aluna relatou para a turma? 
Resposta. A aluna relatou a brincadeira que ela e uma amiga realizaram. A 
brincadeira consistia em jogar um objeto pequeno de baixo para o alto de um 
edifício de altura s0, onde a sua amiga o agarrava e o soltava de volta. 

2. Descreva o comportamento da velocidade do objeto quando é jogado 
para cima ou solto do alto do edifício.  
Resposta. Durante a subida a velocidade do objeto diminui, enquanto que na 
queda a velocidade do objeto aumenta. A velocidade do objeto varia, tanto na 
subida quanto na descida. 

3. Qual é o signifi cado de so no gráfi co posição versus tempo? 
Resposta. O símbolo s0 representa a altura em que o objeto pára. Ele é a altura 
do edifício. 

4. Qual é o signifi cado da reta que toca a curva no tempo t1 mostrada no 
gráfi co posição versus tempo? 
Resposta. A reta que toca somente um ponto é a tangente e sua inclinação 
representa a velocidade do objeto naquele instante. 

5. O que signifi ca, no gráfi co velocidade versus tempo, v e t? E a razão 
entre eles? Explique o signifi cado do sinal negativo obtido para essa 
razão? 
Resposta. Os símbolos v e t representam as variações da velocidade e do 
tempo e a razão entre eles, v/t, é a velocidade média do objeto. O sinal 
negativo signifi ca que a velocidade vai diminuindo com o passar do tempo, de 
modo que a variação da velocidade, v, é negativa. 

6. O que signifi ca, no gráfi co velocidade versus tempo, a inclinação da 
reta? 
Resposta. A inclinação da reta representa a aceleração média do objeto no 
intervalo de tempo considerado. 

7. Suponha que o movimento estudado produza a seguinte tabela de 
velocidade e tempo, 

v(m/s) 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0
t(s) 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

a) Esboce o gráfi co velocidade versus tempo 
para esse movimento. 

b) Determine a razão  para esse movimento. 
c) Determine a aceleração do objeto e explique o 
seu signifi cado. 
d) Em que instante a garota no alto do edifício 
apanha o objeto e qual é a velocidade desse 
objeto no instante em que ela o apanha? 
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a) Resposta. Ver gráfi co ao lado. 

b) Resposta. A razão vale , 

sendo a mesma em todo o movimento do objeto. O sinal negativo surge do fato 
da tangente do ângulo “cair” no 2º quadrante. 

c) Resposta. A aceleração é dada pela razão . Essa aceleração 

signifi ca que a velocidade do objeto diminui de -10,0 m
s

 em cada segundo, ou 

2

m
10,0

s
− . 

d) A garota no alto do edifício apanha o objeto no instante 4,5s e sua velocidade 
é nula. 
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AULA 19 - GRÁFICOS DA VELOCIDADE 
E ACELERAÇÃO VERSUS TEMPO – 1

 Esta aula discorrerá sobre a interpretação dos 
movimentos de dois objetos pequenos, movendo-se 
em linha reta, cujos gráfi cos de velocidade e 
aceleração versus tempo são apresentados abaixo. Sugere-se que o 
professor escolha dentre os gráfi cos apresentados aqueles que ele discutirá 
em sala de aula. 
 Para cada um dos gráfi cos abaixo será esboçado o correspondente 
gráfi co das posições versus tempo, considerando-se que os objetos partem 
da origem de seus movimentos. Em todos os gráfi cos os índices 1 e 2 
referem-se aos objetos 1 e 2, respectivamente. 
 Exemplo 1. Os dois objetos partem, simultaneamente, da origem de 
seus movimentos com velocidades v1 e v2, respectivamente. O movimento 
ocorre durante o intervalo de tempo entre 0 e ta. As velocidades são 
constantes, e a velocidade do objeto 2 é maior que a do objeto 1, conforme 
valores apresentados no eixo das ordenadas (velocidades).  A aceleração 
é nula para ambos os objetos. 

 Para esses objetos o gráfi co de 
suas posições em função do tempo são 
retas de inclinações diferentes, partindo 
da origem, conforme mostrado na fi gura 
a seguir. 
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 Exemplo 2. Os dois objetos partem, simultaneamente, da origem de 
seus movimentos com velocidades iniciais v1 e v2, respectivamente. A 
velocidade inicial do objeto 2 é maior que a do objeto 1, conforme valores 
apresentados no eixo das ordenadas (velocidades). O movimento ocorre 
durante o intervalo de tempo entre 0 e ta. As velocidades crescem de 
um mesmo valor no intervalo de tempo considerado, conforme indica o 
paralelismo entre as retas no gráfi co v x t, e mostrado no gráfi co aceleração 
versus tempo. 

 Para esses objetos os gráfi cos 
de suas posições em função do tempo 
são parábolas que se interceptam na 
origem, conforme mostrado na fi gura 
a seguir. Pode-se observar que, para 
um mesmo instante de tempo, as 
inclinações das tangentes às parábolas 
são diferentes, indicando velocidades 
diferentes para os objetos. 

 Exemplo 3. Os dois objetos iniciam seus movimentos, simultaneamente, 
da origem com velocidades iniciais v1 e v2, respectivamente. A velocidade 
inicial do objeto 2 é maior que a do objeto 1, conforme valores apresentados 
no eixo das ordenadas (velocidades). O movimento ocorre durante o 
intervalo de tempo entre 0 e ta. As velocidades decrescem de um mesmo 
valor no intervalo de tempo considerado, conforme indica o paralelismo 
entre as retas no gráfi co v x t, e mostrado no gráfi co aceleração versus 
tempo. 
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 Para esses objetos, os gráfi cos 
de suas posições em função do 
tempo são trechos de parábolas de 
concavidades para baixo, conforme 
mostrado na fi gura a seguir. Pode-se 
observar que, para um mesmo instante 
de tempo, as inclinações das tangentes 
às parábolas são diferentes, indicando 
velocidades diferentes para os objetos. 
Observe que as velocidades no instante 
de tempo ta são diferentes de zero. 

 Exemplo 4. Os dois objetos iniciam seus movimentos, simultaneamente, 
da origem com velocidades iniciais v1 e v2, respectivamente. A velocidade 
inicial do objeto 2 é maior que a do objeto 1, conforme valores apresentados 
no eixo das ordenadas (velocidades). O movimento ocorre durante o 
intervalo de tempo entre 0 e ta. As velocidades crescem a taxas diferentes 
(acelerações diferentes) de modo que no instante de tempo ta as velocidades 
são iguais. Pode ser inferido da fi gura 4a que o objeto de maior velocidade 
inicial tem menor aceleração, uma vez que a inclinação da reta para o 
objeto 2 é menor que a inclinação da reta para o objeto 1, como indica a 
fi gura 4b. 

 Para esses objetos, os gráfi cos de suas posições em função do tempo 
são parábolas de concavidades para cima, conforme mostrado na fi gura 
a seguir. Pode-se observar que, para um mesmo instante de tempo, 
as inclinações das tangentes 
às parábolas são diferentes, 
indicando velocidades diferentes 
para os objetos. Observe que as 
velocidades no instante de 
tempo ta são iguais, conforme 
indica o paralelismo da inclinação 
das retas tangentes às parábolas. 
Observe 
também que os objetos poderão 
se cruzar em um instante de tempo 
posterior, t. 
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 Exemplo 5. Os dois objetos iniciam seus movimentos, simultaneamente, 
da origem com velocidades iniciais v1 e v2, respectivamente. A velocidade 
inicial do objeto 2 é maior que a do objeto 1, conforme valores apresentados 
no eixo das ordenadas (velocidades). O movimento ocorre durante o 
intervalo de tempo entre 0 e ta. As velocidades decrescem a taxas diferentes 
(acelerações diferentes) de modo que no instante de tempo ta as velocidades 
são iguais. Pode  ser  inferido da  fi gura 5a 

que o objeto de maior velocidade inicial tem aceleração maior, em módulo, 
uma vez que a inclinação da reta para o objeto 2 é maior que a inclinação da 
reta para o objeto 1, como indica a fi gura 5b. Os sentidos das acelerações 
são contrários aos das velocidades. 

 Para esses objetos os gráfi cos de 
suas posições em função do tempo são 
parábolas de concavidades para baixo, 
conforme mostrado na fi gura a seguir. 
Pode-se observar que, para um mesmo 
instante de tempo, as inclinações das 
tangentes às parábolas são diferentes, 
indicando velocidades diferentes para os 
objetos, exceto no instante de tempo ta, 
conforme mostra a fi gura. Observe que as 
velocidades no instante de tempo ta são 
iguais, conforme indica o paralelismo da 
inclinação das retas tangentes às parábolas. 
Pode ser inferido da fi gura que os objetos poderão se cruzar em um instante 
de tempo posterior. 

 Exemplo 6. Os dois objetos iniciam seus movimentos, simultaneamente, 
da origem com velocidades iniciais v1 e v2, respectivamente. A velocidade 
inicial do objeto 2 é maior que a do objeto 1, conforme valores apresentados 
no eixo das ordenadas (velocidades). O movimento ocorre durante 
o intervalo de tempo entre 0 e ta. As velocidades decrescem a taxas 
diferentes (acelerações diferentes) de modo que no instante de tempo ta as 
velocidades são iguais a zero. Pode ser inferido da fi gura 6a que o objeto 
de maior velocidade inicial tem maior aceleração, em módulo, uma vez 
que a inclinação da reta para o objeto 2 é maior que a inclinação da reta 
para o objeto 1, como indica a fi gura 6b. Os sentidos das acelerações são 
contrários aos das velocidades. 
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 Para esses objetos os gráfi cos de 
suas posições em função do tempo são 
parábolas de concavidades para baixo, 
conforme mostrado na fi gura a seguir. 
Pode-se observar que, para um mesmo 
instante de tempo, as inclinações das 
tangentes às parábolas são diferentes, 
indicando velocidades diferentes para 
os objetos, exceto no instante de tempo 
ta, conforme mostra a fi gura. Observe 
que as velocidades no instante de 
tempo ta são iguais, conforme indica 
o paralelismo da inclinação das retas tangentes às parábolas. Observe 
também que os objetos se cruzarão em um instante de tempo posterior, t. 

Soluções dos exercícios do caderno da aluna e do aluno

1. Explique a seguinte frase do professor, “os objetos pequenos 1 e 2 
desse exemplo começam seus movimentos, no instante de tempo zero, 
com velocidades v1 e v2, sendo v2 maior que v1 (v2>v1)”. 
Resposta. Os objetos começam seus movimentos, no tempo t=0s e possuem 
velocidades iniciais, v1 e v2, com v2>v1. 

2. Por que as velocidades dos objetos 1 e 2 decrescem a uma mesma 
taxa, ou mesma desaceleração? 
Resposta. A taxa de decrescimento da velocidade ou 
inclinação das retas ou ainda desaceleração, é 
quantifi cada pela relação v/t, que é a inclinação 
da reta, conforme se vê na fi gura ao lado. Para os dois 
objetos as inclinações são iguais.

3. Explique a frase “paralelismo entre as retas 
inclinadas”. 
Resposta. Como as inclinações das retas são iguais, 
essas retas são paralelas. 

4. Explique o porquê da afi rmativa do professor: “Nos movimentos dos 
objetos os sentidos das velocidades e das acelerações são contrários”. 
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Resposta. Porque as velocidades dos objetos estão diminuindo, ou seja, os 
movimentos dos objetos são desacelerados.

5. Por que entre os instantes de tempo t1, e t2 os objetos movimentam-se 
com velocidades constantes? 
Resposta. Porque o valor da velocidade não varia com o passar do tempo 
(v=0). 

6. O professor esboça o seguinte gráfi co 
para as posições dos objetos 1 e 2. Utilizando 
esse gráfi co descreva os movimentos dos 
objetos 1 e 2. 
Resposta. Esses objetos partem de posições x1 
e x2 à direita da origem e os gráfi cos de suas 
posições em função do tempo são trechos de 
parábolas de concavidades para cima, conforme 
mostrado na fi gura a seguir. 
Pode-se observar que, para um mesmo instante 
de tempo, t1, as inclinações das tangentes às parábolas são diferentes, indicando 
velocidades distintas entre si e diferentes de zero para os objetos. No trecho 
entre os instantes de tempo t1 e t2, os objetos deslocam-se com velocidades 
constantes. 

   7. Descreva os movimentos dos objetos 1 e 2 cujos 
   gráfi cos de velocidade e aceleração são mostrados 
   abaixo. 

Resposta. Os objetos 1 e 2 iniciam seus 
movimentos, no instante de tempo zero, com 
velocidades v1 e v2, sendo v2 maior que v1 
(v2>v1). As velocidades decrescem a mesma 
taxa, ou desaceleração, que é indicada pelo 
paralelismo entre as retas inclinadas. Nos 
movimentos dos objetos 1 e 2 os sentidos 
das velocidades e das acelerações são 
contrários. Nos instantes de tempo t1 e t2, os 
objetos param. Os gráfi cos de suas posições 
em função do tempo são parábolas de 
concavidades para baixo, conforme mostrado na fi gura a seguir. 
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AULA 20: GRÁFICOS VELOCIDADE E
ACELERAÇÃO VERSUS TEMPO – 2

Esta aula continuará a discorrer sobre a interpretação dos movimentos de 
dois objetos pequenos, movendo-se em linha reta, cujos gráfi cos de velocidade 
e aceleração versus o tempo são apresentados abaixo. Como na aula anterior, 
sugere-se que o professor escolha dentre os gráfi cos apresentados aqueles que 
discutirá em sala de aula. 

Para cada um dos gráfi cos abaixo será esboçado o correspondente gráfi co 
das posições versus tempo, considerando-se que os objetos partem da origem 
de seus movimentos. 

Em todos os gráfi cos os índices 1 e 2 referem-se aos objetos 1 e 2, 
respectivamente. 

Exemplo 1. Os dois objetos partem, simultaneamente, da origem de seus 
movimentos com velocidades v1 e v2, respectivamente, e movem-se até parar. Os 
movimentos ocorrem durante intervalos de tempo diferentes: o objeto 1 move-
se no intervalo de 0 a ta, enquanto que o objeto 2 move-se entre os tempos 0 e 
tb, sendo tb maior que ta. As velocidades são uniformemente decrescentes, e a 
velocidade do objeto 2 maior que a do objeto 1 em qualquer tempo, conforme 
mostrado no eixo das ordenadas (velocidades). As acelerações têm sentidos 
contrários àqueles das velocidades, e têm mesma intensidade. Do gráfi co 
velocidade versus tempo vê-se que a distância percorrida pelo objeto 2, para 
intervalos de tempos iguais, é maior que a correspondente distância percorrida 
pelo objeto 1 (por comparação de áreas sob as curvas). 
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Para esses objetos os gráfi cos de suas posições em função do tempo 
são trechos de parábolas de concavidades para baixo, conforme mostrado na 
fi gura a seguir. Pode-se observar que, para um mesmo instante de tempo, as 
inclinações das tangentes às parábolas são diferentes, indicando velocidades 
diferentes para os objetos. Observe também que as velocidades nos instantes 
de tempo ta e tb são iguais a zero. 

Exemplo 2. Os dois objetos partem, simultaneamente, da origem de 
seus movimentos com velocidades v1 e v2, respectivamente, e movem-se com 
velocidades uniformemente decrescentes até o instante de tempo ta. A partir 
desse instante de tempo, e até o instante de tempo tb, eles mantêm-se com 
velocidades constantes, conforme mostrado no gráfi co velocidade versus tempo. 
A velocidade do objeto 2 é sempre maior que a velocidade do objeto 1 em 
qualquer tempo. As acelerações dos objetos têm sentidos contrários àqueles de 
suas velocidades, no intervalo de tempo de 0 a ta; quando então, entre os tempos 
ta e tb, elas passam a ser zero para ambos os objetos. 

Do gráfi co velocidade versus tempo vê-se que a distância percorrida pelo 
objeto 2, para intervalos de tempos iguais, é maior que a correspondente distância 
percorrida pelo objeto 1 (por comparação de áreas sob as curvas). 

Para esses objetos os gráfi cos de suas posições em função do tempo são 
trechos de parábolas de concavidades para baixo seguidos de retas tangentes 
às curvas no instante de tempo ta, conforme mostrado na fi gura a seguir. Pode-
se observar que, para um mesmo instante de tempo menor que ta, as inclinações 
das tangentes às parábolas são diferentes, indicando velocidades diferentes 
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para os objetos. Observe também que as velocidades dos objetos nos instantes 
de tempo entre ta e tb são diferentes, conforme indicadas pelas inclinações das 
retas tangentes nos instantes considerados. Contudo, para cada um dos objetos 
a sua velocidade naquele intervalo de tempo mantém-se constante. 

Exemplo 3. Os dois objetos partem, simultaneamente, da origem de 
seus movimentos com velocidades v1 e v2, respectivamente, e movem-se 
com velocidades uniformemente decrescentes até o instante de tempo ta. A 
partir desse instante de tempo, e até o instante de tempo tb, eles movem-se 
com velocidades crescentes, conforme mostrado no gráfi co velocidade versus 
tempo. A velocidade do objeto 2 é sempre maior que a velocidade do objeto 1 em 
qualquer tempo. As acelerações dos objetos têm sentidos contrários àqueles de 
suas velocidades, no intervalo de tempo de 0 a ta; quando então, entre os tempos 
ta e tb, elas passam a ter os mesmos sentidos das velocidades. Os módulos das 
acelerações durante todo o tempo de movimento são iguais, o que pode ser 
verifi cado pelas inclinações das retas no gráfi co velocidade versus tempo. 

Do gráfi co velocidade versus tempo vê-se que a distância percorrida pelo 
objeto 2, para intervalos de tempos iguais, é maior que a correspondente distância 
percorrida pelo objeto 1 (por comparação de áreas sob as curvas). 

Para esses objetos os gráfi cos de suas posições em função do tempo são 
trechos de parábolas de concavidades para baixo, até o instante de tempo ta, 
seguidos de trechos de parábolas com concavidades para cima até o instante 
de tempo tb, conforme mostrado na fi gura a seguir. Pode-se observar que, para 
um mesmo instante de tempo, as inclinações das tangentes às parábolas são 
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diferentes, indicando velocidades diferentes para os objetos. Observe que os 
trechos de parábolas mudam a concavidade em ta. 

Exemplo 4. Os dois objetos partem, simultaneamente, da origem de seus 
movimentos com velocidades v1 e v2, de sentidos contrários, sendo v1 positivo 
e v2 negativo. O objeto 1 move-se com velocidade uniformemente decrescente 
até o instante de tempo ta, no sentido positivo dos deslocamentos. A partir desse 
instante de tempo, e até o instante de tempo tb, ele move-se com velocidade 
crescente, em módulo, e no sentido negativo dos deslocamentos. Enquanto isso, 
o objeto 2 move-se com velocidade uniformemente decrescente, em módulo, no 
sentido negativo dos deslocamentos, até o instante de tempo ta. A partir desse 
instante de tempo, e até o instante de tempo tc, ele move-se com velocidade 
crescente, no sentido positivo dos deslocamentos, conforme mostrado no gráfi co 
velocidade versus tempo. 

Para esses movimentos, os módulos das acelerações durante todo o tempo 
de movimento são constantes e diferentes entre si, o que pode ser verifi cado 
pelas inclinações das retas no gráfi co velocidade versus tempo. 

Para esses objetos os gráfi cos de suas posições em função do tempo são 
trechos de parábolas de concavidades para baixo (objeto 1) e para cima (objeto 
2). Pode-se observar que, para um mesmo instante de tempo, as inclinações das 
tangentes às parábolas são diferentes, indicando velocidades diferentes para os 
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objetos. Os objetos têm velocidades nulas no instante de tempo ta. 

Exemplo 5. A descrição dos movimentos e a construção do gráfi co dos 
deslocamentos em função do tempo para os objetos 1 e 2, representados na 
fi gura abaixo, fi cam como sugestão de exercício para os alunos. 

Soluções dos exercícios do caderno das alunas e dos alunos

1. Explique por que a interpretação de gráfi cos em Cinemática é importante 
para entender a Física. 
Resposta. O entendimento de gráfi cos em Cinemática é importante para que 
possamos entender completamente o movimento dos objetos. 

2. Por que a professora afi rma “que os objetos afastam-se da origem, o 
objeto 1 no sentido positivo e o objeto 2 no sentido negativo e que no 
instante de tempo t1 ambos os objetos param instantaneamente”? 
Resposta. Observe o gráfi co v x t que os objetos possuem, até o instante de 
tempo t1, velocidades decrescentes e que o movimento do objeto 1 ocorre no 
lado positivo e o do objeto 2 no lado negativo. 

3. Explique por que os objetos mudam o sentido de seus movimentos no 
instante de tempo t1. 
Resposta. Do gráfi co v x t observa-se que após o instante de tempo t1 a velocidade 
do objeto 1 passa a ser negativa, enquanto a velocidade do objeto 2 torna-se 
positiva, contrárias ao que ocorria antes de t1. 
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4. Explique o porquê da afi rmativa as “taxas de variação das velocidades 
serem diferentes, em valor numérico, e de sinais contrários, ou seja, as 
acelerações têm sentidos contrários.” 
Resposta. Como a aceleração é dada por v/t, observa-se que a variação para 
o objeto 1 é sempre negativa enquanto a do objeto 2 é sempre positiva. 

5. Em algum intervalo de tempo os objetos movimentam-se com velocidades 
constantes? 
Resposta. Não. Entre os instantes de tempo 0 e t1 o objeto 1 está animado com 
aceleração negativa a1; no intervalo de tempo entre 0 e t2 o objeto 2 está animado 
com aceleração positiva a2. 

6. Descreva os movimentos dos objetos 1 e 2 cujos gráfi cos de velocidade e 
aceleração são mostrados abaixo e que partam da origem no tempo to=0 s. 

Resposta. Os objetos iniciam seus movimentos, simultaneamente, na origem 
com velocidades iniciais v1 e v2, em que v2 é maior que v1. O movimento ocorre 
no intervalo de tempo entre 0 e t1. As velocidades crescem com acelerações 
diferentes, de modo que no instante de tempo t1 as velocidades são iguais. 
Observando os gráfi cos podemos concluir que o objeto 2 tem menor aceleração, 
uma vez que a inclinação da reta para esse objeto é menor que a inclinação da 
reta para o objeto 1. 
 Para esses objetos, os gráfi cos de 
suas posições em função do tempo são 
parábolas de concavidades para cima, 
conforme mostrado na fi gura ao lado. 
Pode-se observar que, para um mesmo 
instante de tempo, as inclinações das 
tangentes às parábolas são diferentes, 
indicando velocidades diferentes para os 
objetos. Observe que as velocidades no 
instante de tempo t1 são iguais, conforme 
indica o paralelismo da inclinação das 
retas tangentes às parábolas. Observe também que os objetos poderão se cruzar 
em um instante de tempo posterior, t. 
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AULAS 21 E 22: INTRODUÇÃO ÀS GRANDEZAS
ESCALARES E VETORIAIS

 
O professor de Física na aula de hoje 
explica aos alunos que defi nirá duas 
grandezas físicas diferentes: as grandezas 
escalares e as grandezas vetoriais. E continua: 
observem vocês que minha altura é 1,67 m e 
minha massa é de 62 kg. Eu tenho certeza que 
todos vocês sabem, exatamente, do que eu 
estou falando ao me referir sobre altura e 
massa. As grandezas do tipo comprimento e 
massa que fi cam completamente defi nidas com 
um número ou valor e uma unidade, são conhecidas como GRANDEZAS 
ESCALARES. São exemplos de grandeza escalar a área, o volume, o tempo, a 
temperatura. 

 Após pequena pausa o professor propõe um desafi o à turma: Como 
localizar a casa de Francisco que nos informou morar a 200 m da Praça Central 
do bairro em que se encontra nossa escola? Será possível localizar a casa de 
Francisco somente com aquelas duas informações? 
 Para responder vamos considerar um 
sistema formado por dois eixos (retas) 
perpendiculares entre si e que o cruzamento 
desses eixos, chamado comumente de 
origem, é a localização da praça Central, 
conforme mostra a Figura 1. 
 Desde que, todos os pontos sobre  
a circunferência mostrada na fi gura estão 
distantes 200m da origem (Praça), a 
localização da casa de Francisco não pode ser determinada pois sua casa 
pode encontrar-se em qualquer um dos pontos dessa circunferência. Logo, nós 
precisamos de informação adicional para poder chegar à casa de Francisco, diz 
o professor. 
 Um aluno se adianta e sugere que seja dada uma direção (Norte-Sul, 
N-S; Nordeste-Sudoeste, NE-SO, Noroeste-Sudeste, NO-SE; Leste-Oeste, L-O; 
ou qualquer outra direção) pois, neste caso, a imprecisão na localização seria 
reduzida a apenas duas possibilidades. O aluno continua: Vamos considerar 
que a direção em que a casa de Francisco se encontra seja NE-SO (Nordeste-
Sudoeste), o que nos leva a concluir que a casa de Francisco está no ponto A ou 
no ponto B (ver fi gura anterior). 
 O professor retoma a palavra e diz: De fato, encontrar a casa de Francisco 
fi cou mais fácil, mas ainda precisamos de mais uma informação para defi nir se a 
casa está em A ou em B. Alguém tem alguma idéia de como fazer isso?, pergunta 
o professor. 
 Um aluno responde: Ora professor, o senhor já resolveu essa questão! 
Basta que seja dada, a partir da origem, em que sentido devemos caminhar, ou 
seja, da origem para o NE que defi ne que a casa está no ponto A ou da origem 
para o SO que defi ne que a casa está no ponto B. 
 O professor então anuncia que para defi nir corretamente a localização de 
um objeto são necessários além do número e da unidade (200 m), uma direção 

 Figura 1
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(SO-NE) e um sentido (para NE ou para SO). Assim, grandezas que precisam 
de um número e uma unidade (que formam o que é chamado de módulo), uma 
direção e um sentido são chamadas de GRANDEZAS VETORIAIS. As grandezas 
deslocamento, velocidade e aceleração são exemplos de grandezas vetoriais. 

Representação de Grandezas Vetoriais

 As grandezas vetoriais são representadas geometricamente por meio de 
um segmento de reta orientado (seta), denominado 
VETOR. Nessa representação o módulo é 
indicado pelo comprimento do segmento de 
reta, a sua direção é indicada pela direção 
da linha pontilhada, enquanto seu sentido é 
indicado pela ponta da seta, conforme é 
mostrado na Figura 2. 
 Os vetores são notados (escritos) 
com mais freqüência utilizando letras 
maiúsculas ( A


,B


,C


, ... ), letras 
minúsculas (a


,b


,c


, ... ) sobre as 
quais colocam-se setas. Há ainda uma terceira notação que utiliza duas letras 
maiúsculas encimadas por uma seta ( AB


,BC


,BD


, ... ), em que a primeira letra 
corresponde a origem do vetor e a segunda sua extremidade. O módulo do vetor 
é indicado pelas letras sem as setas (A, B, C, ... , a, b, c, ... AB, BC, BD, ...).

Desde que uma direção pode ter dois sentidos 
é possível, ao trabalhar com vetores, defi nir um vetor 
negativo como aquele que tem a mesma direção de um 
dado vetor, mas que possui sentido contrário, conforme 
a fi gura ao lado onde podem ser vistos os vetores A


  e  

– A


. É muito comum o caso em que o vetor – A


recebe 
uma outra denominação como, por exemplo, D


, mesmo 

tendo o sentido contrário ao do vetor A


 (ver Figura 3). É 
importante que o professor enfatize que o sinal negativo tem o signifi cado de sentido 
contrário àquele que foi defi nido como sendo o sentido positivo. 

O professor deve chamar a atenção da turma 
para a defi nição de um outro vetor especial. Vamos 
representar um vetor tomando como base um outro 
vetor que esteja em sua direção. Por exemplo, o 
vetor A


 pode ser escrito como sendo um escalar (o 

número de vezes) multiplicado pelo vetor U


, onde U


 
é o vetor unitário na direção do vetor dado, A


. Para o 

exemplo mostrado na Figura 4 temos a seguinte igualdade, A


=4U


. 

Operações com vetores: Método Geométrico e Analítico

1. Adição de Vetores de Mesma Direção
Considere os vetores a


 e b


 que representam deslocamentos sucessivos 

de um objeto pequeno na mesma direção e mesmo sentido. 

Método Geométrico 
O vetor c


 representa o deslocamento resultante do objeto. (simplesmente 

Figura 3

Figura 4

 Figura 2
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nós fazemos a Figura 5 onde desenhamos os 
vetores, de tal modo que a origem de um vetor 
coincide com a extremidade do vetor anterior e 
o vetor resultante tem origem coincidente com 
a origem do primeiro vetor e a extremidade 
coincidente com a do último vetor). 

Método Analítico
O vetor c


 tem o módulo dado pela soma dos módulos dos vetores a


 e b



, isto é:
     c = a + b. 

Podemos também considerar os vetores a


 e b


 que representam 
deslocamentos sucessivos de um objeto pequeno na mesma direção, porém de 
sentidos contrários. 

Método Geométrico 
O vetor d


, na Figura 6, representa o 

deslocamento resultante do objeto, onde 
d


= b


+(–a


) = b


–a


. Lembre-se que o 
vetor –a


 pode ser tratado como sendo um vetor c


, então, teríamos nesse caso 

a soma dada por b


+c


=d


, onde defi nimos o vetor c


 positivo apontando para a 
esquerda, como é usual. 

Método analítico
Neste caso, a soma de vetores seria representada analiticamente por uma 

diferença dos módulos de b


 e a


 ou de b


 e c


, como segue:  d=b–a  ou  d=b–c. 

 Exemplo 1. Um índio rema sua canoa 
imprimindo uma velocidade de m

2,0
s

 quando 
em águas paradas. Qual é a velocidade dessa 
canoa, em relação às margens, quando desce 
um rio cuja correnteza tem velocidade de m

1,0
s

? 
Represente a velocidade da correnteza pelo vetor a


 e a da canoa pelo vetor b


, 

como mostrado na Figura 7. 
O vetor c


 é o vetor resultante das velocidades. Esse vetor tem o módulo dado 

pela soma dos módulos dos vetores a


 e b


, isto é, m m m
c a b 1 2 3

s s s
= + = + =

 Exemplo 2. Utilizando o Método Geométrico, determine a velocidade da 
canoa se o índio rema subindo o rio (contra a 
correnteza)? Utilize também o Método Analítico 
para determinar a velocidade da canoa. 

Método Geométrico.

Método Analítico.
 Nesse caso a soma de vetores é representada analiticamente por uma 

  Figura 5

  Figura 6

  Figura 7

  Figura 8
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diferença dos módulos de b


 e a


, como segue: m m m
c b  a 2 1 1

s s s
= − = − =  e a 

canoa se deslocando para a esquerda, conforme visto na Figura 8.

2. Adição de Vetores de Direções Diferentes 
 Considere os vetores a


, b


, c


 e d


 mostrados nos diagramas mostrados 
na Figura 9, que representam deslocamentos sucessivos de um objeto pequeno. 
Também estão representados os deslocamentos resultantes, que são obtidos 
pelo Método Geométrico, conforme explicitado nas seções anteriores. 

 

Observe que o vetor resultante é obtido a partir de método que consiste 
em fazer coincidir a origem do vetor posterior à extremidade do vetor anterior. 
Portanto, o vetor resultante é obtido traçando o vetor cuja origem coincide com a 
origem do primeiro vetor e a extremidade com a extremidade do último vetor. 

Decomposição de vetores
Podemos somar quaisquer números de vetores usando as suas projeções 

sobre os eixos cartesianos xy. Para somar vetores usando a decomposição vetorial 
devemos primeiro obter as projeções dos vetores sobre os eixos do plano cartesiano, 
e então somar vetorialmente as projeções em cada eixo separadamente. Com isso 
vamos obter dois vetores perpendiculares, um sobre o eixo-x e outro sobre o eixo-y, 
cujo vetor soma é a diagonal do paralelogramo formado por esses vetores e tem 
módulo dado pelo Teorema de Pitágoras. 

Sejam, por exemplo, os vetores a


e b


 mostrados na Figura 10. 

O vetor a


 foi decomposto nas componentes a(sen) e a(cos), enquanto o 
vetor b


 coincide com o eixo-x. Assim, os vetores perpendiculares têm módulos 

dados por a(sen) e a(cos)+b, sendo o módulo do vetor resultante dado por, r² = a² 
+ b² + 2.a.b.cos. O ângulo  mostrado na Figura 10 é o ângulo que o vetor soma faz 

Figura 10

F

Figura 9
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com o semi-eixo-x positivo, sendo dado por , onde rx e 

ry são as componentes do vetor resultante nas direções x e y, respectivamente. 

Método do Paralelogramo
Um outro método muito utilizado para a soma geométrica de dois vetores 

é o Método do Paralelogramo. Esse caso consiste na construção de um 
paralelogramo onde se faz coincidir as origens dos vetores, sendo a diagonal 
do paralelogramo o vetor soma dos vetores dados. Vamos determinar o vetor 
soma para os mesmos vetores a


 e b


 mostrados acima.  

Façamos as origens dos dois vetores coincidirem e traçemos o paralelogramo 
(ABCD) cujos lados são os vetores a


 e b


, como mostrado na Figura 11. A linha 

AC é a diagonal do paralelogramo, e representa o vetor soma dos dois vetores 
dados, comumente chamado de vetor soma ou vetor resultante, r = a + b

 
.

Para determinar o valor do módulo do vetor r


 decompomos o vetor a


 nas 
componentes a(cos) e a(sen) e utilizamos o Teorema de Pitágoras no triângulo 
hachurado (ACE), 

 Os casos particulares mais comuns de soma de dois vetores são em 
número de três: quando o ângulo  é igual a 0º, 180º e 90º, que são mostrados 
nas Figuras 12 a 14. 

      

      

     

  Figura 13

  Figura 11

  Figura 12
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Soluções do caderno das alunas e alunos (Aula 21)

1. Quais grandezas físicas foram defi nidas pelo professor na aula de 
hoje?
Resposta. Grandezas escalares e vetoriais. 

2. Como você classifi ca as grandezas altura e massa do professor?
Resposta. Altura e massa são grandezas escalares.

3. Descreva o desafi o proposto pelo professor à turma?
Resposta. O professor faz o desafi o de localizar a casa de Francisco que apenas 
informou que morava a 200 m da Praça Central do bairro. 

4. Apenas com o valor da distância da casa de Francisco à praça você 
conseguirá encontrá-la? Por quê?
Resposta. Não, porque a casa de Francisco poderá estar em qualquer um dos 
pontos sobre uma circunferência de raio 200m, centrada na Praça Central. 

5. Quais as informações adicionais você precisa para chegar na casa de 
Francisco? 
Resposta. Nós precisaremos de saber qual a direção e sentido para podermos 
encontrar a casa de Francisco. 

6. As informações que nos permite chegar à casa de Francisco caracterizam 
qual tipo de grandeza?
Resposta. As grandezas vetoriais (módulo ou intensidade, direção e sentido).

7. Relacione a coluna da direita com as grandezas físicas da coluna da 
esquerda: 
 
 (E) pressão
 (V) força
 (E) energia
 (V) aceleração    (E) grandeza escalar
 (V) posição    (V) grandeza vetorial
 (E) densidade
 (V) velocidade
 (E) comprimento

  Figura 14
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8. Dê exemplos de duas grandezas escalares e de duas grandezas 
vetoriais. 
Grandezas escalares (trabalho, temperatura), vetoriais (deslocamento, momento 
linear). 

Soluções do caderno das alunas e alunos (Aula 22)

1. O que sua colega propôs no início da aula
Resposta. Ela se propôs apresentar para a turma uma questão do livro de sua 
irmã que trata de vetores. 

2. Formule com suas palavras a questão do 
livro da irmã de sua colega. 
Resposta. Um certo bairro é composto de 
quadras com dimensões 100m por 100m, como 
mostrado na Figura 15. Entre os pontos A e B 
são traçados quatro caminhos (I, II, III e IV) que 
podem ser seguidos por uma pessoa.   
A respeito dessa situação são formuladas três 
perguntas: 1. Qual o caminho de menor percurso? 
2. Represente vetorialmente cada desses quatro 
caminhos. 3. Represente o deslocamento 
resultante de cada um desses caminhos, e 
também suas componentes ortogonais. 

3. Qual a sua resposta para a Pergunta 1
Resposta. Os percursos são iguais. Portanto, 
não há um percurso que seja menor (ou maior) 
que os outros três. 

4. Qual a sua resposta para a Pergunta 2
Resposta. A mesma que aquela dada pelos colegas da irmã de nossa colega. 
Veja a Figura 16 onde são mostrados os vetores. 

5. Qual a sua resposta para a Pergunta 3
Resposta. Os caminhos apresentam o mesmo vetor resultante e, em consequência, 
as mesmas componentes ortogonais. Na Figura 17 o vetor resultante é o vetor 
do ponto A até B, e as componentes os vetores de O até A e até B. 

6. a) Qual dos caminhos você escolheria para fazer o menor percurso 
Resposta. Todos os quatro percursos têm o mesmo comprimento.
b). Qual é esse percurso
Resposta. 1100 m.

7. Desenhe no diagrama abaixo a sua resposta para a questão 4 acima. 
Resposta. Ver Figura 16 acima. 

Figura 16 

Figura 15 

Figura 17 
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AULA 23: DISTÂNCIA VERSUS TEMPO
NO MOVIMENTO ACELERADO

O físico, matemático, astrônomo e fi lósofo Galileu Galilei 
nasceu em Pisa, Itália, no dia 15 de fevereiro de 1564 
e faleceu em Florença, Itália, no dia 8 de janeiro de 
1642 – durante grande parte de sua vida Galileu foi 
professor da Universidade de Pádua, Itália. Ele teve 
um papel preponderante na conhecida Revolução 
Científi ca – período que se dá a partir de quando 
ele próprio e Kepler, entre outros pensadores do 
século XVII, iniciam suas descobertas. A partir 
desse período, a Ciência, que até então estava 
atrelada à Filosofi a, separa-se dessa e passa a ser um 
conhecimento mais estruturado e prático.  

Galileu Galilei desenvolveu os primeiros estudos sistemáticos do movimento 
uniformemente acelerado (que será o foco de nossa aula) e do movimento do 
pêndulo. Descobriu a lei dos corpos (lei dos graves –  “graves” era a denominação 
dada aos corpos em queda, que originou a palavra "gravidade"), enunciou o 
princípio de inércia e o conceito de referencial inercial, que são idéias precursoras da 
mecânica newtoniana. Galileu melhorou signifi cativamente o telescópio refrator e foi 
o primeiro a utilizá-lo para fazer observações astronômicas. Com esse telescópio ele 
descobriu as manchas solares, crateras da Lua, fases de Vênus, quatro satélites de 
Júpiter, anéis de Saturno e estrelas da Via-Lactéa. Essas descobertas contribuíram 
decisivamente para a defesa do heliocentrismo. Ele também desenvolveu vários 
instrumentos como a balança hidrostática, um tipo de compasso geométrico que 
permitia medir ângulos e áreas, o termômetro de Galileu e é o precursor do relógio 
de pêndulo. 

Historicamente, Galileu Galilei revolucionou o conhecimento científi co ao provar 
que a Terra gira em torno do Sol – e não o contrário, como se pensava até então. 
Essa descoberta foi inspirada em trabalhos anteriores do astrônomo e matemático 
polaco, e também cônego católico, Nicolau Copérnico (1473-1543) e do astrônomo 
dinamarquês Tycho Brahe (1546-1601), seguidor de Copérnico. 

Essa descoberta por Galileu, feita a partir da observação dos satélites de 
Júpiter, mudou radicalmente a concepção que os estudiosos tinham a respeito dos 
fenômenos naturais que, até então, era baseada principalmente nas especulações 
de Aristóteles, para quem a região “supralunar” (o Universo) era constituída de uma 
substância chamada “éter” e caracterizada por movimentos circulares e contínuos. 
Aristóteles foi um grande fi lósofo grego, nascido em Estagira, colônia grega da 
Trácia, no ano de 384 a.C. Ele estudou com Platão e, após a morte do Mestre, funda 
sua própria escola em 335 a.C., que fi cou conhecida como Liceu. Aristóteles faleceu 
no verão de 322 a.C. com pouco mais de 60 anos de idade.

Com suas descobertas, Galileu inaugurou um método de pesquisa científi ca 
baseado na observação e na experimentação – o conhecido Método Científi co, que 
vigora até hoje, principalmente nas universidades. Antes do professor de Pádua, 
prevalecia a metodologia aristotélica, que consistia em especulações fundamentadas 
na lógica e não exigia a prova experimental. Por exemplo, para Aristóteles era 
certa a existência de um “deus” ou “primeiro motor” pois, se o movimento existe, 
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necessariamente houve algo que deu o primeiro “impulso” para esse movimento 
existir. 

Galileu mostrou em seus inúmeros estudos que o cientista precisa observar os 
fenômenos tal como eles ocorrem na natureza, reproduzir e repetir a experiência e 
expressar os resultados obtidos utilizando-se da Matemática, a verdadeira linguagem 
do mundo, segundo ele. 

Assim, estava criada a ciência moderna, sendo Galileu Galilei considerado o 
seu “pai”. 

Distância versus Tempo no Movimento Acelerado 

Galileu utilizava um relógio de água para medir o tempo de movimento 
dos objetos – para cada movimento existia um dado volume aferido de água, 
ou seja o volume de água era proporcional ao tempo em que o movimento se 
processava. 
Por propósitos práticos, consideraremos que um volume 
unitário de água no relógio de Galileu corresponda a um 
(1) segundo como o conhecemos – defi nido como a fração 
1
86.400  do dia solar médio. 

Galileu observou que corpos soltos de alturas iguais a 
x1=20,0m, x2=10,0m,  x3=5,0m e x4=2,5m tinham  tempos de 
queda até o solo de t1=2,02s,  t2=1,43s,  t3=1,01s e t4=0,71s, 
respectivamente. Ele então concluiu, imediatamente, que o 
“efeito atrativo” da Terra sobre os corpos era muito intenso, 
pois os tempos de queda eram demasiadamente pequenos 
– adicionalmente, ainda havia o problema da precisão das 
medidas de tempo, pois Galileu Galilei usava relógio de 
água. 
Para determinar a dependência da distância percorrida a 
queda com o tempo de queda dos objetos Galileu “sabia” que  
“efeito atrativo” da Terra sobre os objetos era sempre o “mesmo”, independente 
da altura – pelo menos para alturas pequenas – e do tempo medido. Dessa forma, 
ele concluiu que a relação entre altura de queda e tempo de queda não era linear 
(ou proporcional) pois a relação x

t  é diferente para cada par de valores x e t

20,0 10,0 5,0 2,5=9,90 =7,00 =4,95 =3,522,02 1,43 1,01 0,71≠ ≠ ≠ .

Galileu Galilei “sabia intuitivamente que a relação entre a distância percorrida pelo 
objeto e uma particular função do tempo era uma constante”, a qual expressaria 
o “efeito atrativo” da Terra, isto é, x =constantef(t) .  
Nos experimentos para determinar a velocidade dos corpos em queda Galileu 
observou que após ta=0,5s, tb=1,0s, tc=2,0s as velocidades dos corpos soltos em 
queda eram proporcionais ao tempo de queda e valiam va=4,9m/s, vb=9,8m/s 
e vc=19,6m/s, respectivamente. Dessa forma, ele “descobriu” que a velocidade 
variava proporcionalmente com o tempo e que a constante de proporcionalidade 

ligando tempo e velocidade era 4,9m/s 9,8m/s 19,6m/svk= = = =t 0,5s 1,0s 2,0s  ,
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valendo 2
m9,8

s . A forma comum de apresentar este resultado é v(t)=kt, onde a 
constante k está relacionada com o “efeito atrativo” da Terra. 

Para aumentar o tempo de medida para pequenas distâncias Galileu “imaginou” 
que poderia usar planos inclinados, pois esses planos “diminuíam o efeito atrativo” 
da Terra à medida em que os ângulos de inclinação, , diminuíam. 

Para os vários planos inclinados da
Figura ao lado, igualmente polidos, 
Galileu observou que os tempos 
para o objeto de massa m deslocar-se 
do ponto D, C, B e A até E eram 
crescentes nessa ordem, ou seja, 
tAE > tBE > tCE > tDE. Esses planos são 
tais que as distâncias AE=BE=CE=DE. 
A queda livre corresponde ao plano 
inclinado “hipotético”, representado pela 
linha tracejada FE, e cujo ângulo de inclinação é, = 90º. 

Vamos considerar que Galileu utilizou um plano inclinado polido de altura 0,20m 
e 3,0m de comprimento, no qual há marcas nas distâncias 3,0m, 2,5m, 2,0m, 
1,5m, 1,0m, 0,75m e 0,50m. Os tempos medidos por Galileu se referem ao 
intervalo de tempo transcorrido do instante em que o objeto é abandonado em 
uma dada posição até atingir a base do plano inclinado. 

Para esse plano inclinado Galileu Galilei obteve a seguinte tabela com as 
distâncias percorridas e os intervalos de tempo transcorridos. 

x (m) 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,75 0,50
t (s) 3,01 2,75 2,46 2,13 1,74 1,50 1,23

A partir dos valores da tabela acima ele concluiu que não há uma relação direta 
entre a distância percorrida pelo objeto e o tempo transcorrido em percorrê-la, 
pois a relação x

t  é diferente para cada par de valores correspondentes, isto é, 

3,0 2,50 0,50=0,996 =0,909 ... =0,4063,01 2,75 1,23≠ ≠ ≠ .

Galileu então procurou uma “função” para o tempo medido tal que x =constantef(t) , 

pois ele “sabia” que o “efeito atrativo” da Terra deve ser independente da distância 
percorrida pelo objeto e do tempo transcorrido. Foi fácil para Galileu determinar 

que a relação procurada era 2
x =k'

t , onde a constante para os valores da tabela 
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acima  é dada por, 2 2 2 2
3,0 2,5 0,50 mk'= = =... =0,33

(3,01) (2,75) (1,23) s
= , e cuja 

unidade é a mesma que ele obteve com a relação entre a velocidade de queda 

e o correspondente tempo de queda, 2
m

s . 

Galileu repetiu o experimento com um plano inclinado de altura igual a 0,40m 

e comprimento 3,0m e obteve uma constante 2
mk''=0,66

s
. Ele então inferiu 

que o “efeito atrativo” da Terra poderia ser determinado aumentando-se o 

ângulo do plano inclinado e fazendo-o tender para 90º. Galileu Galilei realizou 

vários experimentos variando o ângulo de inclinação: a constante era obtida 

da relação i 2

x
k =

t  em que ele utilizava x=3,0m e determinava o tempo para 

diferentes ângulos de inclinação. Dessa forma, ele obteve a seguinte tabela, 

 15º 30º 45º 60º 75º 90º
t (s) 1,54 1,11 0,93 0,84 0,79 0,78

k (m/s2) 1,27 2,45 3,46 4,24 4,73 4,90

O valor da constante obtido para o “ângulo de inclinação” de 90º é metade da 

constante obtida da relação entre a velocidade de queda vertical de objetos e o 

tempo de queda (conforme visto anteriormente), portanto Galileu concluiu que a 

equação relacionando a distância em queda percorrida pelo objeto e o tempo de 

queda desse objeto era dada por 21
x= gt

2
, em que g representa a constante do 

“efeito atrativo” da Terra sobre os objetos. Em particular, Galileu inferiu que se o 

objeto estivesse sujeito a uma causa motriz constante, denominada aceleração 

constante, a distância percorrida pelo objeto devido a essa causa era dada por  
21

x= at
2

, onde a é a aceleração do objeto. 

Para obter esses resultados Galileu considerou que o objeto não possuía 
velocidade inicial – o objeto era abandonado de uma dada posição! 
Ele também realizou experimentos similares em que o objeto possuía uma 
velocidade inicial, vo. Para esses casos, as equações obtidas por Galileu Galilei 

são mais gerais e dadas por, 2
o o

1
v=v +at           e            x=v t+ at

2  .

Soluções das questões do caderno da aluna e do aluno

1. De qual disciplina, onde ocorrerá e de que consistirá a 
aula de hoje, segundo o texto. 

Resposta. A aula a que se refere o texto é de Educação 
Física, que ocorrerá no Parque Esportivo da cidade 
e consistirá de treinos de subida e descida no 
paredão destinado à prática de alpinismo, que 
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tem uma altura, h, igual a 10,0m e cujo esboço é mostrado na Figura ao lado.

2. Qual advertência é feita pelo professor de Educação Física? 
Resposta. O professor adverte que só poderá haver um único aluno na 

mesma linha vertical, ou seja, o aluno seguinte somente iniciará a subida depois 
de um tempo mínimo de cerca de um segundo e meio após o seu colega ter 
atingido o alto do paredão. 

3. Qual é a motivação para essa advertência do professor? 
Resposta. Esse cuidado deve ser observado para evitar que algum objeto 

do equipamento do aluno que subiu possa desprender-se e atingir o aluno 
posicionado para iniciar a subida. 

4. Por que o professor de Educação Física faz a seguinte questão para a 
turma: “Quem de vocês sabe explicar por que o próximo aluno deverá 

esperar esse tempo mínimo?”
Resposta. Porque um dos alunos da turma questionou o professor a respeito 
da necessidade dos alunos terem que aguardar cerca de 1,5 segundos para 
poderem iniciar a subida no paredão, pois esse tempo é sufi ciente para que 
algum objeto desprendido ter alcançado o solo. 

5. Segundo o texto, um de seus colegas respondeu a pergunta do professor. 
Qual é, em suas palavras, a resposta dada por seu colega? 

Resposta. O professor de Física, na aula sobre movimento acelerado, demonstrou 

que a distância percorrida por um objeto com aceleração “a” é dada por x=(1/2)

at2. Como a  aceleração da gravidade vale 9,8 2

m
s , a distância percorrida por 

um objeto em queda livre é de 11,0 m, no tempo de 1,5 segundos. Portanto, se 

algum objeto desprender-se do alto do paredão ele levará menos de 1,5s para 

chegar ao solo, evitando machucar o próximo aluno que esperou 1,5 segundos. 

6. Qual é a altura de um paredão destinado à prática de alpinismo, se o tempo 
mínimo de espera for de 2,0s? 

Resposta. Da questão anterior vê-se que a altura é de x=(1/2)gt2=(0,5)(9,8)(2)2, 
ou seja, a altura do paredão é de 19,6m. 

7. Considere que um paredão destinado à pratica de alpinismo tem altura igual 
a seis metros (6,0 m) e o tempo mínimo de espera é de um segundo (1,0s). 

Podemos afi rmar que esse paredão está na Terra? 
Resposta. Para resolver essa questão temos que calcular o valor da aceleração 
da gravidade do local onde esse paredão se encontra e compará-lo com o valor 
de 9,8m/s2. Assim, g’=2h/t2=2(6,0m)/(1,0s)2=12,0m/s2, ou seja, a gravidade desse 
local é maior que a da Terra em cerca de 22%. Logo, esse paredão não está na 
Terra. 
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AULA 24: DISTÂNCIA VERSUS VELOCIDADE
NO MOVIMENTO ACELERADO

 

O físico e matemático Evangelista Torricelli 
nasceu em Faenza, Itália, em 15 de outubro 
de 1608 e faleceu em Florença no ano de 
1647. 

Torricelli estudou em uma escola jesuíta e, 
aos dezenove anos, inscreveu-se na Universidade de Roma, onde estudou 

matemática sob a orientação de Benedetto Castelli. Ele teve como amigos de 
classe futuros matemáticos de fama, como Cavalieri e Ricci. Torricelli foi muito 
infl uenciado pelos estudos de Galileu. A leitura do livro de Galileu “Duas Novas 
Ciências”, inspirou-lhe o desenvolvimento de vários princípios mecânicos que 
ele publicou no tratado De motu. O envio dessa obra, por Castelli a Galileu, em 
1641, com uma proposta para que Torricelli fosse residir com o sábio fl orentino, 
fez com que Torricelli seguisse para Florença, onde conheceu Galileu, e lhe 
serviu como secretario e assistente nos últimos três meses de vida.

Com a morte de Galileu, Torricelli foi nomeado matemático do grão-
duque e professor da cátedra de matemática na Universidade de Florença, 
substituindo Galileu. 

Torricelli realizou grandes e importantes contribuições na física e 
matemática. Ele inventou o barômetro e aperfeiçoou o telescópio. Na área da 
matemática ele, entre tantas outras descobertas, estabeleceu o cálculo que 
possibilita determinar o centro de gravidade de qualquer fi gura geométrica 
por meio de duas integrais. Torricelli também estudou o movimento de 
projéteis e problemas de geometria.

Torricelli baseando-se em estudos de Galileu, realizou experimentos 
com o tubo de mercúrio e, pela primeira vez, conseguiu fazer o vácuo. Após 
seus estudos, com base nesse mesmo experimento, ele concluiu que as 
variações na coluna de mercúrio são provocadas pela infl uência da pressão 
atmosférica. Com isso ele acabava de inventar o barômetro de mercúrio, 
que a princípio se chamava “Tubo de Torricelli”. Formulou ainda, nesse 
mesmo período, a lei sobre o escoamento de líquidos. 

Torricelli deu ainda uma grande contribuição à matemática ao descobrir 
um sólido infi nitamente longo, conhecido como a Trombeta de Gabriel, cuja 
área superfi cial é infi nita, mas tem volume fi nito. Tal descoberta chegou a 
gerar questionamentos sobre a natureza do infi nito.

A descoberta do princípio do barômetro (tubo de Torricelli e vácuo de 
Torricelli), ocorrida em 1643, realmente perpetuou a fama de Torricelli. O 
torricelli (símbolo torr), uma unidade de pressão, recebeu o seu nome.

A Equação de Torricelli, descoberta por Evangelista Torricelli, que 
determina a velocidade fi nal de um corpo em movimento sem conhecer o 
intervalo de tempo em que o mesmo permaneceu em movimento é o assunto 
de nossa aula. Também podemos dizer que a distância percorrida pelo objeto 
nesse movimento é proporcional ao quadrado da sua velocidade, à semelhança 
com a equação obtida na última aula. 
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Equação de Torricelli

Na época em que Torricelli trabalhou com Galileu já era conhecido que a velocidade 
e o espaço percorrido por objeto em movimento retilíneo uniformemente acelerado 
eram dados por,

onde v e vo representam as velocidades fi nal e inicial do objeto, respectivamente, a 
é a aceleração do movimento e s representa a distância percorrida (vindo do inglês 
"space").

Substituindo o tempo obtido da primeira equação (equação da velocidade), na 
segunda equação (equação da distância) obtemos, 

2 2o o o o o o
o o o

v-v v-v v-v v-v v-v v+v1 1s=v t+( )at =v ( )+( )a( ) =( )(v + )=( )( )2 2a a a 2 a 2
2 2 2 2 2 2

o o o

1
2as=(v -v ) v =v +2as       ou       s= (v -v ) 

2a
⇒

Dedução alternativa da Equação de Torricelli

O gráfi co velocidade versus tempo para 
o movimento retilíneo uniformemente 
acelerado é mostrado na Figura ao lado. 

A área hachurada sob a curva é igual à 
distância percorrida pelo objeto no 
intervalo de tempo t, sendo dada por

        ov+v
s= t

2     (área do trapézio)

Substituindo o tempo obtido da primeira 
equação (equação da velocidade), na equação acima obtemos, 

        2 2o o
o

v+v v-v 1
s=( )( )= (v -v )

2 a 2a . 

Soluções das questões do caderno do aluno

1. De acordo com o texto a qual assunto a aula de hoje será dedicada? 
Resposta. A aula de hoje será dedicada ao relato de experimentos realizados 

por um aluno em uma moto na pista retilínea de um autódromo na cidade de 
Fortaleza, durante o último fi m-de-semana. 

2. Qual é a característica do rotor que será averiguada nos experimentos? 
Resposta. A principal característica dos rotores é que eles podem variar a 

sua “velocidade de rotação” mas que, uma vez defi nida essa velocidade, ele a 
mantém constante.

o
o

2
o

v-v
v=v +at t=

a
1s=v t+( )at2

⇒
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3. Quais parâmetros são determinados no experimento? 
Resposta. No experimento é determinado o valor da velocidade fi nal da moto 

ao percorrer os 500 metros, calculando-se então, o quadrado dessa velocidade 
para se obter o valor da aceleração da moto. 

4. Descreva a equação de Torricelli. 

Resposta. A equação de Torricelli, determinada pelo cientista italiano Evangelista 

Torricelli, relaciona a distância percorrida com a aceleração e a diferença dos 

quadrados das velocidades, sendo dada por 2 2
o

1
x= (v -v )

2a , onde x é a distância 

percorrida, a é a aceleração constante, enquanto v e vo são a velocidades fi nal 

e velocidade inicial. 

5. Segundo o texto, o aluno não possuía um relógio. Caso ele o possuísse, 
como ele teria determinado a aceleração da moto? 

Resposta. A aceleração poderia ser determinada pela equação que defi ne a 
aceleração, a=v/t  ou utilizando a equação obtida na aula anterior por Galileu, 
isto é, a=2x/t2. 

6. Verifi que se os valores da aceleração mostrados na tabela obtida pelo aluno 
estão corretos. Explique como você pode fazer essa verifi cação. 

Resposta. Os valores estão corretos. Para obtê-los nós, simplesmente, 
substituimos os valores de v2 e x na equação a= v2/2x. 

7. Determine o tempo de movimento da moto para cada um dos experimentos 
mostrados na tabela. 

Resposta. Os tempos de movimento são dados por 66,66s, 33,33s e 22,22s. 
Para determiná-los você utiliza a equação t=v/a  ou  t=[2x/a]0,5. 
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AULA 13: NÚCLEO E DNA I

1. Tema e assuntos

O tema desta décima terceira aula é Núcleo e DNA I, indicando que continua 
na aula 14. 

A Biologia hoje ocupa as manchetes de jornais e revistas, sendo o DNA seu 
“personagem” mais visado, e que há muito que deixou de ser um assunto só dos 
cientistas para se tornar tema de conhecimento do público comum. Há pessoas 
que não têm coragem de conversar sobre DNA, e nem mesmo querem tentar 
aprender sobre ele, por imaginarem ser uma coisa muito difícil de entender. Na 
verdade, aquilo que a maioria das pessoas deveria saber sobre DNA, num nível 
de cultura popular, não tem nada de difícil, sendo dever dos professores provar 
isso aos seus alunos. O problema é que alguns mestres complicam demais as 
coisas, mas se for explicado direitinho, com uma boa didática, o aluno perceberá 
que entender os fundamentos do DNA é muito mais simples do que imaginava.

2. Texto

Nesta aula criou-se o texto Quem comanda a célula? (I). Seguindo o plano 
de complexidade crescente a partir de aulas iniciais mais simples, o que já vimos 
adotando no segundo bloco de aulas do Primeiro Aprender (aulas 9 a 16), nesta o 
estilo do texto se apresenta menos coloquial e com um pouco mais de conteúdo 
biológico. O contexto é demonstrar a importância do núcleo e do DNA na célula e, 
conseqüentemente, para o organismo, revelando como o DNA governa a forma 
e a função de cada tipo celular. Nesta 13ª aula a ênfase recai sobre a relação 
do DNA com o núcleo, o signifi cado do nome, a composição química do DNA, a 
estrutura do núcleo, o conceito de nucleotídeo, a distinção entre cadeia simples 
e cadeia dupla, e uma brevíssima menção ao DNA como contendo uma espécie 
de “programa” que determina parcialmente nossas características.

Conforme dito, o texto explora mais conteúdo, apesar de ainda de forma 
amena em relação à expectativa que se costuma ter em aulas curriculares comuns. 
Por outro lado, garantindo a preservação dos objetivos do Primeiro Aprender, os 
exercícios exploram menos o conteúdo e mais a leitura e interpretação de texto, 
bem como o raciocínio matemático.

3. Condução da aula

Seguir as “Considerações gerais para o professor”, que acompanharam o 
Caderno do Professor das primeiras oito aulas. Atentar especialmente para as 
questões que pedem participação da turma. O tempo deverá ser rigorosamente 
cronometrado pelo 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.
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4. Atividades/questões

1. Um minutinho, agora... Interrompemos essa bela viagem pelos mistérios 
do núcleo e do DNA para exercitar nosso entendimento do vocabulário do texto, 
Vamos lá? Consultando o dicionário e/ou pedindo ajuda ao professor, defi na, 
com seus colegas, o signifi cado dos termos abaixo:

1.a) Filamento
1.b) Cromossomo
1.c) Molécula 
1.d) Nitrogenada

• Objetivos: Enriquecer o vocabulário do aluno. Incorporar conceitos 
biológicos.

• Tipo de questão: Pergunta direta, de consulta ao dicionário.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, vocabulário. 

Biologia, célula, núcleo, DNA, moléculas e estruturas relacionadas.
• Respostas:
1.a) Fio de diâmetro minúsculo
1.b) Estrutura linear do núcleo de uma célula constituído de DNA e 

responsável pelas  características genéticas do ser vivo
1.c) Combinação química de dois ou mais átomos que formam um composto 

químico específi co
1.d) Que possui nitrogênio em sua composição
• Nota explicativa: Se possível, o aluno deve verifi car o dicionário; se não, 

o professor pode conduzir a turma a concluir o signifi cado, através de 
exemplos e fazendo os alunos perguntarem. Jamais, porém, o professor 
deve simplesmente dar a resposta. O professor deve lembrar-se de 
que há possibilidade de haver mais de uma defi nição para uma mesma 
palavra; nesse caso, será preciso deduzir com a turma a que melhor se 
aplica ao contexto. Verifi car que algumas palavras estão no feminino e/
ou no plural, e isso deve ser observado pelo aluno – perceber isso e 
adaptar a defi nição do dicionário à forma como a palavra está escrita faz 
parte dos objetivos da questão.

2. Após haver lido o texto, você deve ter entendido por que o núcleo é uma 
parte da célula considerada tão importante. Então, explique isso aqui: 

• Objetivos: Raciocinar, interpretando e articulando as informações obtidas 
no texto. Estimular à atenção durante a leitura. Entender a importância 
do núcleo da célula.

• Tipo de questão: Subjetiva, de resposta indireta, exigindo interpretação 
e formulação.

• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua Portuguesa, interpre-
tação textual. Biologia, célula, núcleo, DNA.

• Resposta: As proteínas controlam quase tudo na célula e no organismo, 
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e os DNA controlam a fabricação das proteínas; como o núcleo é quem 
abriga o DNA, isso explica porque ele é considerado uma parte tão 
importante da célula.

3. Por que o DNA tem esse nome: ácido desoxirribonucléico? O que ele 
signifi ca?

• Objetivos: Chamar à atenção durante a leitura do texto. Exercitar 
interpretação de texto. Conhecer por que o DNA tem esse nome.

• Tipo de questão: Subjetiva, de resposta direta.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua Portuguesa, leitura e 

interpretação de texto, composição das palavras. Biologia, célula, núcleo, 
DNA.

• Resposta: “Ácido” porque ele possui moléculas de ácido fosfórico em 
sua composição; “desoxirribo” porque possui moléculas de desoxirribose; 
“nucléico” porque fi ca no núcleo das células.

4. Será que você é observador? Será que você prestou atenção a certos 
detalhes durante a leitura do texto? Então vamos descobrir...

O DNA é uma grande molécula formada por outras menores, mas ele é 
fabricado dentro do núcleo, separado do citoplasma pela carioteca; para que um 
DNA seja construído é preciso que as moléculas que o compõem passem do 
citoplasma para o interior do núcleo. Como é que isso acontece?

• Objetivos: Conduzir à atenção sobre a leitura de textos e à articulação 
de informações. Praticar  a interpretação de texto. Conhecer a estrutura 
do núcleo.

• Tipo de questão: Pergunta subjetiva, de resposta indireta, exigindo boa 
capacidade lógica e interpretativa, assim como atenção ao texto e às 
imagens.

• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua Portuguesa, leitura e 
interpretação de texto. Lógica. Biologia, célula, núcleo, DNA.

• Resposta: Através do complexo de poro, indicado e descrito apenas na 
fi gura, mas não no texto.

5. Vimos que um DNA é uma cadeia dupla formada de nucleotídeos. Sobre 
isso, responda:

5.a) De que é formado cada nucleotídeo?
5.b) Observe com atenção a fi gura que mostra a cadeia dupla do DNA. Agora, 

imagine um DNA que possua 1.730.000 nucleotídeos numa cadeia. Qual 
será o total de bases nitrogenadas nesse DNA?

• Objetivos: Incentivar a atenção sobre o texto lido e a articulação das 
informações. Reforçar o raciocínio lógico-matemático básico. Encontrar 
soluções para situações-problema. Exercitar a interpretação de imagens. 
Conhecer a estrutura do DNA e de um nucleotídeo.
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• Tipo de questão: Subjetiva, de interpretação de texto e raciocínio lógico-
matemático.

• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua Portuguesa, leitura e 
interpretação de texto. Matemática, lógica, operações básicas. Biologia, 
célula, núcleo, DNA.

• Respostas:
5.a) De uma base nitrogenada, uma desoxirribose e um ácido fosfórico.
5.b) Cada nucleotídeo possui apenas uma base nitrogenada. Logo, supondo-

se um DNA que seja formado por 1.730.000 nucleotídeos, nele haverá o 
mesmo número de bases nitrogenadas, isto é, 1.730.000.

6. De acordo com o que aprendeu no texto, avalie as afi rmações a seguir, 
identifi cando com “V” as verdadeiras, e com “F” as falsas. 

(  F  ) Em cada célula humana há somente um DNA
(  V  ) O DNA é uma cadeia dupla de nucleotídeos
(  V  ) O DNA comanda as funções das células e do organismo como um  

 todo através das proteínas cuja fabricação ele controla
(  F  ) As bases nitrogenadas de uma das cadeias de um DNA ligam-se às  

 bases da cadeia vizinha através de pontes de N (nitrogênio)
(  F  ) Nucleoplasma e citoplasma são a mesma coisa
(  V  ) Nucléolo é uma região do núcleo onde é produzido um outro
    tipo de ácido nucléico que funciona como auxiliar do DNA na   

 construção de proteínas
(  V  ) Grande parte das nossas características físicas e até algumas
    psicológicas é determinada pelo DNA, por meio das diferentes 
   proteínas que defi nem estas características

• Objetivos: Induzir à atenção e concentração na leitura de textos. 
Interpretar as opções, desenvolvendo a capacidade de entendê-las e 
julgá-las. Compreender o núcleo, seus componentes e suas funções.

• Tipo de questão: Objetiva, de resposta direta, mas que exige 
compreensão textual e capacidade interpretativa.

• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua Portuguesa, leitura e 
interpretação textual. Lógica. Biologia, célula, núcleo, DNA.

• Respostas: Nos próprios parênteses.
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AULA 14: NÚCLEO E DNA II

1. Tema e assuntos

O tema desta décima quarta aula é Núcleo e DNA II, dando continuidade 
ao tema da aula 13.

2. Texto

Nesta aula o texto intitula-se Quem comanda a célula? (II), continuando 
a abordagem sobre núcleo e DNA iniciada na aula anterior. A ênfase desta é o 
entendimento de como funciona a “programação” dos DNA quanto às proteínas 
que controlam as células e o organismo. Retorna-se à relação do DNA com o 
Retículo Endoplasmático Granuloso e os ribossomos, explica-se o que são e 
para que servem as bases nitrogenadas (na aula 13 foi feita apenas uma menção 
rápida), como as bases nitrogenadas das duas cadeias se ligam por pontes de 
H para formarem a cadeia dupla do DNA e, fi nalmente, a torção da molécula de 
DNA, gerando a característica conhecida como “helicoidal”. 

O estilo do texto segue o mesmo que foi utilizado na aula anterior, de 
maneira que os comentários feitos sobre o texto da aula 13 se aplicam também 
ao texto da presente aula.

3. Condução da aula

Seguir as “Considerações gerais para o professor”, que acompanharam o 
Caderno do Professor das primeiras oito aulas. Atentar especialmente para as 
questões que pedem participação da turma. O tempo deverá ser rigorosamente 
cronometrado pelo 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 bem distribuída 
entre a interpretação textual e o conteúdo de Biologia, e o raciocínio matemático, 
exigindo percepção lógica dos fatos propostos, assim como o exercício de regra 
de três, percentuais e as quatro operações, entre outros aspectos.

1. Você aprendeu que os DNA, estando dentro do núcleo das células, 
comandam a maior parte do funcionamento do organismo. Explique, com suas 
palavras e de forma simples e resumida, como isso é possível, e o que o Retículo 
Endoplasmático Granuloso e os ribossomos têm a ver com isso.

• Objetivos: Exercitar o raciocínio; Estimular à atenção na leitura do texto. 
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Articular idéias relacionadas à leitura. Desenvolver a capacidade de 
expressar-se por escrito e de resumir o entendimento de um assunto. 
Compreender a relação entre núcleo, DNA, Retículo Endoplasmático 
Granuloso, ribossomos e proteínas.

• Tipo de questão: Subjetiva, que exige interpretação e raciocínio.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua Portuguesa, interpre-

tação. Biologia, célula, núcleo, DNA, síntese de proteínas.
• Resposta: (Resposta pessoal, mas que deve seguir o raciocínio correto) 

O texto diz que quase tudo no nosso organismo é feito e comandado 
por uma enorme variedade de proteínas, as quais são fabricadas 
pelas células, nos ribossomos, que fi cam no Retículo Endoplasmático 
Granuloso. Os DNA, que fi cam dentro do núcleo das células, possui uma 
“programação” a partir das bases nitrogenadas que diz quais proteínas 
devem ser fabricadas por cada célula, quando e em que quantidade. 
Enfi m, se tudo no organismo depende das proteínas, e o DNA comanda 
as proteínas, então os DNA, lá de dentro do núcleo, comandam o 
organismo.

2. Imagine uma situação em que duas moléculas de DNA, que vamos 
chamar de DNA1 e DNA2, sejam submetidas a condições ambientais que podem 
desmontar as ligações entre as duas cadeias de nucleotídeos que compõem 
cada DNA. Agora, considere que o DNA1 possui mais pares de bases A-T do 
que de G-C, enquanto o DNA-2 apresenta o contrário. Qual das duas moléculas 
conseguiria manter por mais tempo suas duas cadeias ligadas? E por quê?

• Objetivos: Interpretar enunciados; encontrar soluções para situações-
problema; efetuar operações matemáticas básicas; exercitar o raciocínio 
lógico. Compreender e fi rmar o conhecimento referente à estrutura do 
DNA e às relações entre as bases nitrogenadas e a ligação entre as 
duas cadeias de um DNA.

• Tipo de questão: Subjetiva, de resposta indireta, exigindo interpretação 
textual e raciocínio lógico.

• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua Portuguesa, interpre-
tação textual. Matemática, lógica. Biologia, célula, núcleo, DNA.

• Resposta: O DNA2 conseguiria manter suas duas cadeias ligadas por 
mais tempo do que o DNA1 porque, em possuindo mais pares de bases 
G-C, o DNA2 apresentaria mais pontes de H, resistindo mais tempo às 
condições que provocam o desligamento entre as duas cadeias.

3. Um biólogo que trabalha como perito de cenas de crime coletou uma 
amostra de DNA que se suspeita pertencer ao criminoso. Levando-a para o 
laboratório, os testes revelaram, entre outras informações, que essa amostra de 
DNA apresentava 1.200 pares de bases nitrogenadas, sendo que 20% eram A 
(adenina). Raciocine um pouco, faça uns cálculos simples e responda:

3. a) Qual o percentual de cada uma das outras três bases (T, G, C) nessa 
amostra de DNA?

3. b) Quantas bases nitrogenadas de cada tipo há nessa amostra de DNA?
3. c) Qual o número total de pontes de H entre as bases presentes na 
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amostra?
• Objetivos: Interpretar enunciados; encontrar soluções para situações-

problema; efetuar operações matemáticas básicas; exercitar o raciocínio 
lógico-matemático. Compreender e fi rmar o conhecimento referente à 
estrutura do DNA e às relações entre as bases nitrogenadas e as pontes 
de H.

• Tipo de questão: Subjetiva, de raciocínio lógico-matemático.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua Portuguesa, 

interpretação textual. Matemática, lógica, regra de três, operações 
básicas. Biologia, célula, núcleo, DNA.

• Respostas:

3.a) 
• 20% das bases são A
• Toda A é ligada a uma T
• Logo, também há 20% de T
• A + T = 20% + 20% = 40% (ou seja, 40% das bases são A e T)
• Sobra 60% das bases para dividir entre G e C
• No DNA, toda G está ligada a uma C
• Portanto, G = 30% e C = 30%

3. b) 
• 1.200 pares de bases = 2.400 bases. 
• Se 20% são A, então temos 480 A 
• Toda A é ligada com uma T, assim o número de T é igual ao de A; portanto, 

T = 480 
• A + T = 480 + 480 = 960 bases 
• Do total de bases, subtraímos as A e T: 2.400 – 960 = 1.440 bases
• Restam, então, 1.440 bases para serem distribuídas entre G e C
• Como toda G e C estão ligadas, então o número de uma é igual ao de 

outra
• Assim, divide-se 1.440 por dois, e temos 720 G e 720 C

3. c) 
• Cada par A-T possui duas pontes de H
• Cada par G-C possui três pontes de H
• São 480 pares A-T, cada par com 2 pontes de H
• 480 x 2 = 960 pontes de H nos pares A-T
• São 720 pares G-C, cada par com 3 pontes de H
• 720 x 3 = 2.160 pontes de H nos pares G-C
• 960 + 2.160 = 3.120 pontes de H nessa amostra de DNA
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AULA 15: FOTOSSÍNTESE

1. Tema e assuntos

O tema desta décima quinta aula é Fotossíntese. Nesse segundo bloco de 
aulas do Primeiro Aprender estamos trabalhando a Citologia como tema geral, 
de maneira que trilhamos desde a descoberta da célula, passando pelas suas 
partes e funções, e chegamos ao núcleo e ao DNA. Nesta e na próxima aula, 
trabalharemos as bases da bioenergética, que são a fotossíntese e a respiração 
celular. Embora o objetivo maior do Primeiro Aprender não seja propriamente 
trabalhar o conteúdo em si, temas como fotossíntese e respiração celular são 
excelentes estratégias para se explorar interpretação textual, a compreensão 
lógica de fenômenos abstratos e o raciocínio matemático por trás da quantifi cação 
destes fenômenos – desde, é claro, que postos no nível adequado de apreensão 
dos alunos-alvo. Por outro lado, a oportunidade também permite que, a essa altura, 
se explore simultaneamente o conteúdo biológico, evitando-se as extrapolações 
e exageros típicos de aulas curriculares normais.

 
2. Texto

Nesta décima quinta aula o texto se chama Por que as plantas não comem?. 
Trata-se de uma provocação à curiosidade do aluno, que, passivo, talvez jamais 
tenha se perguntado como as plantas nascem, crescem, se reproduzem e morrem 
sem que as vejamos se alimentando... O intuito, como tem sido desde a primeira 
aula, é tornar esse aluno sujeito ativo da aprendizagem, começando por levá-lo 
a pensar e a questionar coisas do cotidiano que lhe parecem comuns. Nesse 
texto sobre a fotossíntese retomamos o formato de diálogo, no contexto de um 
experimento com plantas feito numa escola. Na história, um aluno se destaca da 
turma porque decide fazer uma pergunta ao professor, mesmo sob críticas dos 
demais colegas; a idéia é deixar claro para os alunos que a atitude de perguntar 
denota mais inteligência do que a atitude de achar que já sabe, ou de fi ngir que 
sabe ou, pior ainda, de não saber e não querer aprender. A verdadeira inteligência 
está em fazer boas perguntas, e não em saber as respostas prontas para questões 
pré-colocadas, que é o que acontece em nosso sistema educacional orientado 
apenas para provas, concursos e vestibular. 

No decorrer da explicação o professor, personagem do texto, aborda 
conceitos como autótrofos e heterótrofos, fala de clorofi la e cloroplastos e explica 
a fotossíntese sem o ranço acadêmico e complicador que caracteriza a maioria 
das aulas curriculares normais.
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3. Condução da aula

Seguir as “Considerações gerais para o professor”, que acompanharam o 
Caderno do Professor das primeiras oito aulas. Atentar especialmente para as 
questões que pedem participação da turma. O tempo deverá ser rigorosamente 
cronometrado pelo 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. Explique, com suas palavras, o que quer dizer a equação: 

CO2 + energia da luz + H2O  glicose + O2 + H2O

• Objetivos: Articular as informações trabalhadas no texto, independente 
do formato como as mesmas se apresentam. Compreender o básico 
das reações da fotossíntese. Decifrar o signifi cado de uma equação 
bioquímica num nível elementar.

• Tipo de questão: Subjetiva, indireta, de raciocínio lógico e articulação 
das informações veiculadas no texto.

• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua Portuguesa, interpre-
tação textual. Matemática, lógica.  Biologia, célula, bioenergética, cloro-
plasto, fotossíntese.

• Resposta: A equação mostra que, na fotossíntese, uma reação química 
envolvendo gás carbônico, água e energia da luz permite a formação de 
glicose e de oxigênio.

2. De onde a planta obtém:

2.a) Carbonos (C) para construir alimento? 
2.b) Energia para atender suas necessidades? 
2.c) Hidrogênios (H) para ajudar a “guardar” energia e construir alimento? 

• Objetivos: Exercitar o raciocínio, articulando as informações obtidas na 
leitura do texto. Compreender os porquês dos principais acontecimentos 
da fotossíntese.

• Tipo de questão: Subjetiva, de resposta direta.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua Portuguesa, 

interpretação textual. Biologia, célula, bioenergética, cloroplasto, 
fotossíntese.
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• Respostas:
2.a) do CO2

2.b) da luz
2.c) da água (H2O)

3. Vimos que um produto da fotossíntese é o O2. Talvez você não soubesse 
ainda, mas uma parte do O2 que as plantas fazem é usada por elas em sua 
própria respiração. Isso mesmo, as plantas fazem fotossíntese de dia, enquanto 
há luz, mas também respiram, só que a respiração acontece tanto de dia como 
à noite. Portanto, do O2 a ser liberado no ar, uma parte será para uso da planta. 
Falando nisso, pense e responda: de qual molécula a planta obtém o O2 que 
libera durante a fotossíntese?

• Objetivos: Chamar à atenção sobre o texto lido, estimulando a 
concentração no ato da leitura. Exercitar interpretação de enunciado. 
Encontrar soluções para situações-problema. Articular conteúdos do 
texto com o que está contido no enunciado. 

• Tipo de questão: Subjetiva, de resposta direta.

• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua Portuguesa, interpre-
tação textual. Biologia, célula, bioenergética, cloroplasto, fotossíntese.

• Resposta: O texto diz: “depois que são retirados os H das moléculas 
de H2O, sobra oxigênios, que a planta libera na forma de O2”. Portanto, 
a planta extrai hidrogênios da água, restando oxigênios (O), que se 
combinam e formam moléculas de O2, sendo uma parte delas liberada 
na atmosfera, e outra parte usada na respiração da planta.

• Nota explicativa: O professor deve observar que o enunciado da questão 
contém informações importantes sobre a fotossíntese que não estão no 
texto da aula; é importante que o professor tire o máximo proveito desta 
forma de abordagem, em que a própria questão trabalha conteúdo novo 
em seu enunciado, como se demanda do aluno capacidade interpretativa 
e raciocino lógico mais do que o armazenamento de informações. Atenção 
para não perpetuar nos alunos os falsos conceitos que costumam ser 
formados quando se trata de fotossíntese, a exemplo dos que imaginam 
que a “fotossíntese é a respiração da planta” ou que “de dia a planta faz 
fotossíntese e à noite ela respira”.

4. Quanto maior a quantidade de luz, mais fotossíntese a planta realiza. 
Porém, há um limite para isso. Existe um ponto em que a planta atinge sua 
capacidade máxima de fotossíntese, e a partir dali, mesmo que a intensidade 
de luz continue aumentando, a taxa de fotossíntese, dali em diante, permanece 
constante. Só mudará se for para menos, quando diminuir a luz. Esse ponto 
chama-se ponto de saturação luminosa. No gráfi co a seguir, identifi que a qual 
das letras (A, B, C, D, E) corresponde o ponto de saturação luminosa. Explique 
por quê.
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• Objetivos: Praticar e fi rmar o raciocínio matemático; interpretar gráfi cos; 
interpretar enunciados; encontrar soluções para situações-problema; 
efetuar operações matemáticas básicas;

• Tipo de questão: Subjetiva, que exige raciocínio lógico-matemático.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Matemática, símbolos, 

gráfi cos.
• Resposta: O ponto de saturação luminosa é o “D”, porque é quando a 

linha da taxa de fotossíntese deixa de subir e assume uma posição na 
vertical, indicando que a taxa de fotossíntese atingiu seu ponto máximo, 
mantendo-se naquele patamar mesmo que a intensidade luminosa 
continue aumentando.

5. Se uma molécula de glicose possui 6 carbonos, quantas moléculas de 
CO2 uma planta precisaria para produzir 100 moléculas de glicose?

• Objetivos: Praticar e fi rmar o raciocínio matemático; interpretar 
enunciados; encontrar soluções para situações-problema; efetuar 
operações matemáticas básicas

• Tipo de questão: Subjetiva, que exige raciocínio lógico-matemático.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Matemática, lógica, operações 

básicas. Língua Portuguesa, interpretação textual. Biologia, célula, 
bioenergética, cloroplasto, fotossíntese.

• Resposta:
- Cada molécula de glicose possui 6 C
- Cada molécula de CO2 possui 1 C
- Logo, para constituir uma molécula de glicose são necessárias 6 moléculas 

de CO2

- Com uma regra de três calcula-se e demonstra-se que, se para cada 
glicose precisa-se de 6 CO2, para 100 glicoses precisa-se de 100 x 6 
CO2, ou seja, 600 moléculas de CO2

6. Se uma árvore absorve 1.000 moléculas de H2O, quantas moléculas de 
O2 ela provavelmente irá liberar?

• Objetivos: Praticar e fi rmar o raciocínio matemático; interpretar 



168 Biologia

enunciados; encontrar soluções para situações-problema; efetuar 
operações matemáticas básicas

• Tipo de questão: Subjetiva, que exige raciocínio lógico-matemático.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Matemática, lógica, operações 

básicas. Língua Portuguesa, interpretação textual. Biologia, célula, 
bioenergética, cloroplasto, fotossíntese.

• Resposta:
- Vimos que o O2 liberado na fotossíntese vem das moléculas de água 

(H2O)
- Mas em cada H2O há somente um oxigênio, enquanto em uma molécula 

de O2 há dois oxigênios
- Portanto, são necessárias duas moléculas de H2O para produzir uma 

molécula de O2

- Conclui-se que se a árvore absorveu 1.000 moléculas de H2O, ela poderá 
formar 500 moléculas de O2



169Biologia

AULA 16: RESPIRAÇÃO CELULAR

1. Tema e assuntos

O tema desta décima sexta aula é Respiração celular, em continuidade ao 
tema geral de bioenergética iniciado com Fotossíntese na aula 15. 

2. Texto

Nesta décima sexta aula fi zemos um texto cujo título é Baratas e venenos. 
Começa com uma pequena história, que, na verdade, aborda fatos que se repetem 
cotidianamente na vida de famílias e lares Brasil afora: pessoas e empresas 
que lidam irresponsavelmente com produtos químicos perigosos, e quadros de 
intoxicação decorrentes dessa falta de cuidado, inclusive com casos de morte. 
Muita gente, especialmente crianças, tem morrido ou sofrido seqüelas devido a 
esse descaso, demandando uma urgente conscientização de todos, sendo esse 
um dos propósitos desta aula, que completa o segundo bloco (aulas 9 a 16) do 
Primeiro Aprender.

O texto é dividido em duas partes. Na primeira o foco é a ocorrência em 
si do envenenamento de uma criança em decorrência do efeito residual dos 
inseticidas usados na dedetização. Na segunda parte o personagem médico 
continua suas explicações ao pai da criança, só que, desta vez, ele envereda 
mais pelos detalhes científi cos, demonstrando COMO o veneno mata. Essa é 
a deixa para que o texto possa abordar as mitocôndrias e as reações que nela 
acontecem, desde o desmonte da glicose, a formação de CO2 e o armazenamento 
da energia da glicose em ATP. No fi nal, fi ca claro que muitos venenos matam 
porque interrompem a produção de ATP nas mitocôndrias.

É provável que algum aluno pergunte o porquê do nome “dedetização”. E 
mesmo que não perguntem, é importante que o professor tome a iniciativa de 
fazê-los querer saber, para então explicar que o termo vem da sigla DDT. O DDT 
(que signifi ca Dicloro-Difenil-Tricloroetano) já foi um veneno largamente utilizado 
no mundo, mas é atualmente proibido devido ao grande perigo que representa à 
saúde humana e à natureza.

3. Condução da aula

Seguir as “Considerações gerais para o professor”, que acompanharam o 
Caderno do Professor das primeiras oito aulas. Atentar especialmente para as 
questões que pedem participação da turma. O tempo deverá ser rigorosamente 
cronometrado pelo 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.
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4. Atividades/questões

Nesta aula as atividades e questões apresentam maior ênfase na leitura e 
interpretação de texto e no próprio conteúdo de Biologia, porém sem esquecer 
do raciocínio lógico-matemático.

1. Vamos dar uma paradinha na história e exercitar o raciocínio utilizando 
a técnica de Cloze, que você já conhece: algumas palavras estão faltando no 
texto, e no lugar delas há um espaço numerado; pense e sugira as palavras mais 
adequadas dentro do contexto, para preencher os espaços em branco.

• Objetivos: a presente questão é aplicação da técnica de Cloze, cujos 
objetivos encontram-se descritos em “Considerações gerais para o 
professor”.

• Tipo de questão: técnica de Cloze por retirada de palavras.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, 

exercício interpretativo de lógica textual. Biologia, célula, mitocôndria, 
bioenergética, respiração celular aeróbia, ATP, envenenamento; riscos 
para saúde quanto à dedetização. 

• Respostas: 
( 1 ) Paciência / calma
( 2 ) Melhorava
( 3 ) Dedetização
( 4 ) Insetos
( 5 ) Fosse

2. É comum que companhias exterminadoras de pragas digam a seus 
clientes que o veneno utilizado é “inofensivo” à saúde humana e que os donos 
da casa “não precisam tirar nada do lugar” para que aconteça a dedetização. É 
verdade o que elas dizem? Por quê?

• Objetivos: Reforçar a conscientização feita pelo texto quanto ao perigo 
real da dedetização e demais usos de venenos, mesmo quando é dito 
por terceiros que “é seguro”. Articular a leitura do texto com a refl exão 
sobre as implicações práticas do assunto abordado.

• Tipo de questão: Subjetiva, de resposta indireta.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua Portuguesa, leitura e 

interpretação de texto. Biologia, saúde, intoxicação por venenos.
• Resposta: Não é verdade, pois todo e qualquer veneno é prejudicial ao 

ser humano, podendo penetrar em nosso organismo de variadas formas, 
como por contato com a pele (mesmo quando são apenas partículas e 
não o enxergamos), pela respiração e por ingestão.

• Nota explicativa: a dedetização é um negócio para muita gente, e entre 
os alunos pode haver quem tenha parente ou amigo que trabalhe na 
área, havendo risco de a aula, se não abordada de forma clara e precisa, 
no contexto correto, suscite insatisfação naqueles. Nesse sentido é 
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importante que o professor alerte para o fato de que não é a dedetização 
em si que é ruim, mas o desconhecimento dos riscos reais pelos próprios 
prestadores de serviço, e a maneira inconseqüente como é comum a 
maior parte das empresas lidarem com algo tão perigoso.

3. No segundo parágrafo da continuação da história, a palavra “assentiu” 
está sublinhada. Qual o sentido dela no texto?

• Objetivos: Induzir à atenção sobre a leitura. Ampliar o vocabulário do 
aluno. Reforçar a capacidade de compreender termos a partir de seu 
contexto. 

• Tipo de questão: Pergunta subjetiva, de interpretação a partir do 
contexto.

• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, verbos, 
vocabulário.

• Resposta: Signifi ca “concordou”, ou “balançou a cabeça, 
concordando”.

• Nota explicativa: Nesse caso específi co, antes de o aluno recorrer ao 
dicionário o professor deve orientá-lo a tentar inferir o sentido da palavra 
pelo contexto da situação. Feito isto, errando ou acertando, o aluno pode 
consultar o dicionário para conferir.

4. Pelo que você aprendeu no texto, durante as reações de respiração 
celular, se uma glicose é desmontada, quantas moléculas de CO2 deverão ser 
produzidas? Explique.

• Objetivos: Raciocinar, articulando as informações recebidas no texto de 
forma a tirar conclusões que não estão explícitas no mesmo. Interpretar 
enunciados; encontrar soluções para situações-problema; efetuar 
operações matemáticas básicas.

• Tipo de questão: Subjetiva, de interpretação textual e raciocínio lógico-
matemático.

• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua Portuguesa, 
interpretação de texto. Matemática, lógica. Biologia, célula, bioenergética, 
mitocôndrias, reações de respiração celular aeróbia.

• Resposta: Seis. Porque se uma molécula de glicose possui 6 C, ao ser 
desmontada libera 6 C, e estes formam 6 CO2.

5. A seguir você encontra a seqüência de eventos relacionados à respiração 
celular. O problema é que eles estão fora de ordem, por isso você precisa, usando 
a lógica, ordená-los na seqüência correta dos acontecimentos. Para isso, utilize 
numeração de 1 a 9, nos parênteses.

(  3  ) O sangue conduz o O2 e a glicose a todas as células do corpo 

(  2  ) O oxigênio passa dos pulmões para a circulação sangüínea, enquanto a glicose vem do intestino
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(  6  ) Nas mitocôndrias a glicose e o oxigênio reagem, num processo conhecido por respiração celular

(  9  ) Quando a célula precisa de energia para suas atividades, ela retira do ATP

(  5  ) O2 e glicose chegam às mitocôndrias

(  8  ) A energia liberada da glicose é armazenada em ATP 

(  7  ) A glicose é toda desmontada, liberando energia e CO2

(  1  ) A respiração pulmonar nos faz inalar O2, enquanto a alimentação nos fornece glicose 

(  4  ) Oxigênio e glicose atravessam a membrana das células e entram no citoplasma 

• 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 os diversos eventos que 
envolvem a respiração celular aeróbia, desde a obtenção do O2 e da 
glicose até a formação e utilização do ATP. 

• Tipo de questão: Subjetiva, indireta, de raciocínio lógico e articulação 
de informações e percepções.

• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua Portuguesa, 
interpretação textual. Lógica. Biologia, célula, bioenergética, mitocôndrias, 
reações de respiração celular aeróbia, ATP.

• Respostas: preenchidas nos próprios parênteses.
• Nota explicativa: É provável que o aluno precise de ajuda durante a 

tentativa de articulação das partes da seqüência que precisa ser montada, 
mas o professor não deve dar as respostas, e sim orientar o raciocínio 
da turma e as conclusões. 

6. Divirta-se, resolvendo a cruzadinha a seguir:

1. E N E R G I A

2. G L I C O S E

3. S A N G U E

4. A T P

5. O X I G Ê N I O

6. M I T O C Ô N D R I A

7. C E L U L A R

1) Principal produto da quebra da glicose, é liberada quando os seis carbonos são 
desmontados

2) Molécula que é desmontada na respiração celular para fornecer energia à célula
3) Veículo de transporte do O2 e da glicose para as células
4) Molécula que armazena a energia retirada da glicose
5) Gás necessário para as reações de quebra da glicose 
6) Organela celular onde ocorrem as reações de desmonte da glicose
7) Tipo de respiração que envolve mitocôndrias, glicose e O2
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• 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 17: DIVISÃO CELULAR I

1. Tema e assuntos

O tema desta décima sétima aula é Divisão Celular I, o qual continuará 
nas aulas décima oitava, décima nona e vigésima (nestas duas últimas, 
associando meiose e reprodução). 
Divisão Celular é um dos conteúdos mais comumente estudados em Biologia, 
porém freqüentemente é visto de forma equivocada: por exemplo, enfatiza-
se aspectos secundários e de pouca importância para o aluno, como é o 
caso da memorização de nomes e descrições das fases da mitose e da 
meiose; enquanto isso, se negligencia a compreensão básica da lógica por 
trás do fenômeno da divisão de uma célula, assim como das importantes 
aplicações que essa compreensão tem para o entendimento de diversos 
outros assuntos dentro da Biologia. Tal equívoco está presente não só na 
maioria dos livros didáticos, mas também é uma lacuna na formação de 
grande parte dos professores de Ciências Biológicas, não raro até em nível 
universitário.
Temos sempre relembrado como o Primeiro Aprender! não tem sua ênfase 
em conteúdos, mas sim leitura, interpretação de textos e escrita, além 
do raciocínio lógico-matemático, com cada disciplina utilizando temas 
e assuntos que lhes são próprios como recursos para promover esses 
objetivos. Por outro lado, também faz parte da proposta começar com 
as primeiras aulas num nível bem elementar, correspondente ao que as 
pesquisas e avaliações têm mostrado ser o nível da maioria dos estudantes 
do Ensino Médio, e, no decorrer da execução do projeto, cada disciplina 
incluir gradativamente abordagens de conteúdo, com aprofundamento 
crescente. É o que temos buscado fazer nas aulas de Biologia.

O professor perceberá que as aulas deste terceiro bloco são 
relativamente menores do que boa parte das aulas anteriores. Dentre outras 
razões, com isso objetivamos atender à solicitação de alguns professores 
que têm aplicado o material do “Primeiro, Aprender!” e comentado sobre 
certa difi culdade em conseguirem concluir algumas aulas dentro do tempo 
previsto de 50 minutos.
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Em decorrência de tais objetivos, e unindo-os à constatação referida há 
pouco sobre as lacunas de lógica e de informação básica no ensino da 
divisão celular, optou-se por adotar, nesta aula e nas seguintes, textos 
menos dialógicos e com um pouco mais de conteúdo. Ao mesmo tempo, a 
escolha desse conteúdo propositalmente desprezará os aspectos julgados 
muito secundários para o tema (nesse caso, os nomes e as descrições 
das etapas das divisões celulares), cedendo lugar a aspectos prioritários, 
que enfatizem mais a compreensão lógica dos “porquês” e “para quês” da 
mitose e da meiose, muito mais do que o “como”.

2. Texto

O título do texto é: Afi nal,multiplica ou divide?. A idéia central por trás do 
texto é despertar no aluno a percepção não apenas de que as células se 
dividem, mas “por quê” fazem isso. O “como” é um desdobramento a ser 
trabalhado nas aulas seguintes a esta.
A partir desta aula os textos também se propõem a introduzir, de maneira 
leve, conceitos elementares de embriologia e histologia, em que o aluno, 
para compensar o fardo de ser obrigado a debruçar-se sobre nomes, 
classifi cações e descrições de tecidos (o que costuma ser feito nas aulas 
curriculares normais com quase nenhuma aplicação prática para a vida 
dele), tenha, a partir daqui, a oportunidade de, sutilmente, ir se dando conta 
da grande importância das células para cada função de seu corpo, de como 
e para que elas formam seus tecidos, e o que a divisão celular tem a ver 
com tudo isso.

3. Condução da aula

Seguir as “Considerações gerais para o professor”, que acompanharam 
o Caderno do Professor das primeiras oito aulas. Atentar especialmente 
para as questões que pedem participação da turma. O tempo deverá ser 
rigorosamente cronometrado pelo 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. O seguinte parágrafo foi retirado do texto:

“As células do tecido adiposo, que armazenam gordura, também não 
costumam se multiplicar depois que nascemos. Daí em diante, se houver 
gordura a acumular, as células adiposas apenas aumentam, e muito, de 
tamanho.” 
Encontre a posição original dele, entre os números [1 a 6] distribuídos ao 
longo do texto. Explique como raciocinou para encontrar o lugar certo.
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Objetivos:•  a presente questão é aplicação da técnica de Cloze, cujos 
objetivos encontram-se descritos em “Considerações gerais para o 
professor”. Nesse caso, trata-se de uma retirada de parágrafo do texto, 
para que o aluno, obrigando-se a ler e compreender o texto e o contexto, 
e usando lógica e interpretação, localize onde o parágrafo extraído deve 
ser inserido, conferindo melhor sentido à leitura.
Tipo de questão:•  técnica de Cloze por retirada de parágrafo.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos:•  Língua portuguesa, exercício 
interpretativo de lógica textual. Biologia, célula, divisão celular, noções de 
histologia, tecidos muscular e adiposo, regeneração de tecidos. 
Resposta:•  A posição original do parágrafo excluído do texto é a [4]. 
Explicação (solicitada na questão): Observe que o parágrafo anterior 
refere-se ao tecido muscular, demonstrando que o mesmo não costuma se 
regenerar após uma lesão, e que o aumento de massa muscular obtida com 
exercícios físicos se deve ao crescimento das células, e não à multiplicação 
das mesmas. Após o espaço [4] já aparecem fotos de músculos e de 
tecido adiposo (adipócitos ou “células de gordura”), com comentários 
na legenda. O parágrafo excluído começa fazendo referência às células 
do tecido adiposo, dizendo que “também não costumam se multiplicar 
depois que nascemos”... Esse “também” indica que imediatamente antes 
desse parágrafo o texto deve ter falado de células de outro tecido que 
não costumam se multiplicar depois que nascemos, e é justamente esse 
o teor do parágrafo anterior ao espaço [4]. Por outro lado, o fato de logo 
após o espaço [4] haver fotos e comentários sobre o tecido adiposo que 
coincidem com o conteúdo do parágrafo retirado, garante que a posição 
correta deste é o espaço [4]. 
Nota explicativa:•  Evidentemente a resposta do aluno deverá ser bem 
menos complexa do que esta, devendo o professor atentar para se a 
simplicidade da resposta mantém-na sufi cientemente correta e completa.

2. Com que propósitos uma célula se divide? 

Objetivos:•  Demonstrar haver compreendido o texto e, é claro, os motivos 
para que uma célula se divida.
Tipo de questão:•  pergunta subjetiva, que, embora simples, exige 
refl exão sobre o que foi lido, gerando aprendizagem, em vez de apenas 
memorização.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos:•  Língua portuguesa, exercício 
interpretativo de lógica textual. Biologia, célula, divisão celular, noções de 
histologia, tecidos muscular e adiposo, regeneração de tecidos. 
Resposta:•  As células se dividem com o propósito de permitir a formação 
de nosso organismo, assim como o nosso crescimento e a regeneração 
de tecidos lesionados. 
Nota explicativa:•  O professor deve notar que a resposta a esta questão 
não está declarada na forma de uma frase única, direta e explícita no 
texto, o que evita que o aluno apenas localize a resposta e a transcreva; 
pelo contrário, obrigará o aluno a entender o que leu, e pensar a respeito. 
Somente dessa forma conseguimos que o estudante desenvolva as 
conexões neuronais necessárias à formação de inteligências e ao ato de 
pensar.
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3. Discuta com seus colegas, sob orientação do professor, e comente 
aqui: qual a importância da divisão celular na regeneração de 
tecidos?

Objetivos:•  Refl etir sobre o texto lido, interpretando-o e tirando conclusões. 
Entender a relação entre divisão celular e regeneração de tecidos.
Tipo de questão:•  pergunta subjetiva, que demanda atenção ao texto e 
entendimento do que foi lido.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos:•  Língua portuguesa, exercício 
interpretativo de lógica textual. Biologia, célula, divisão celular, noções de 
histologia, regeneração de tecidos. 
Resposta:•  Quando um tecido sofre algum tipo de lesão, normalmente 
muitas células são destruídas. A lesão pode tornar-se um problema para 
o organismo, e a solução é preencher o espaço lesionado com novas 
células, sejam idênticas às originais, sejam de outro tipo de tecido, 
processo conhecido como “regeneração”. Essas novas células surgem a 
partir de outras já existentes, por divisão.
Nota explicativa:•  Observe que em seu enunciado a questão indica que 
a discussão será orientada pelo professor. É importante que o professor 
participe desse momento, dinamizando a discussão, conduzindo os 
alunos na direção certa sem, no entanto, sem dar a resposta; deve, ainda, 
controlar o tempo para não inviabilizar o restante da aula.

IMPORTANTE: Sempre que o professor dá uma resposta, o aluno deixa de 
ter o trabalho de pensar a respeito, o que impede de haver aprendizagem 
– e isso gera, cumulativamente, muitas das lacunas que esse projeto está 
tentando reduzir. A boa aula é aquela em que o professor lança perguntas 
e induz os alunos a refl etir sobre o assunto, construindo, junto com eles, a 
resposta. Somente assim ocorre aprendizado e formação de inteligências. 
Infelizmente, aulas de mera “transmissão de conteúdo” são a prática de 
rotina no ensino brasileiro, e todas as evidências provam ser este um dos 
principais fatores culpados por uma maioria de alunos de escolas públicas 
e privadas, em nosso país, que não conseguem se sair bem não somente 
em testes nacionais e internacionais, mas também, e principalmente, em 
todas as situações da vida em que se exige do ser humano a capacidade 
de pensar, de interpretar e aplicar o conhecimento, de encontrar soluções 
novas e criativas, de se comunicar adequadamente, e assim por diante. 
Professor, a responsabilidade é nossa.

4. Se uma célula, ao se dividir, se transforma em duas células 
novas (chamadas “células-fi lhas”), quantas células haverá após 12 
divisões?

Objetivos:•  Praticar e fi rmar o raciocínio lógico-matemático; interpretar 
enunciados; encontrar soluções para situações-problema; exercitar 
operações de multiplicação. Compreender e fi rmar o conhecimento 
referente à divisão celular como fator de multiplicação.
Tipo de questão:•  Subjetiva, que exige raciocínio lógico-matemático.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos:•  Matemática, lógica, operações 
básicas. Língua Portuguesa, interpretação textual. Biologia, célula, divisão 
celular.
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Resposta:•  4096 células
1ª divisão = 2 células
2ª divisão = 2 x 2 = 4 células
3ª divisão = 2 x 4 = 8 células
4ª divisão = 2 x 8 = 16 células
5ª divisão = 2 x 16 = 32 células
6ª divisão = 2 x 32 = 64 células
7ª divisão = 2 x 64 = 128 células
8ª divisão = 2 x 128 = 256 células
9ª divisão = 2 x 256 = 512 células
10ª divisão = 2 x 512 = 1024 células
11ª divisão = 2 x 1024 = 2048 células
12ª divisão = 2 x 2048 = 4096 células

Nota explicativa:•  Evidentemente o aluno terá que demonstrar como 
chegou à resposta correta, e isso pode ser feito por mais de um caminho. 
No entanto, a via apresentada aqui é a mais simples, considerando 
as difi culdades matemáticas inerentes à maioria dos alunos de 1º ano 
do Ensino Médio, conforme as pesquisas efetuadas pelos governos 
municipais, estaduais e federal (as pesquisas demonstram que a maioria 
dos alunos de Ensino Médio no Brasil tem sérias difi culdades ainda com as 
quatro operações básicas). Assim, o professor não precisa obrigar o aluno 
a efetuar outras formas de cálculo, uma vez que o objetivo da questão é 
fazer com que este se exercite na multiplicação.
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AULA 18: DIVISÃO CELULAR II

1. Tema e assuntos

O tema desta décima oitava aula é Divisão Celular II, que é continuação 
da aula décima sétima e continuará nas aulas décima nona e vigésima 
(nestas duas últimas, associando meiose e reprodução). 

A fundamentação sobre a escolha do tema, assim como do estilo da aula, 
pode ser mais bem entendida na discussão presente no item 1 da aula 
17. Sugere-se que o professor reveja a discussão antes de iniciar esta 
aula (18), assim como as de número 19 e 20.

2. Texto

O título do texto é: “Tecendo com fi os”. A idéia é continuar o trabalho 
iniciado na aula 17, de despertar no aluno a percepção não apenas de que 
as células se dividem, mas “por quê” fazem isso. A partir desta aula 18 o 
“como” passa a surgir de forma mais concreta, num texto que apresenta um 
pouco mais conteúdo, sem, no entanto, perder-se em tópicos periféricos de 
menor importância nesse assunto, como as fases da divisão e a descrição 
detalhada do que acontece em cada uma.
Nesta aula o aluno é apresentado ao conceito de mitose, e ao porquê do 
nome. Há uma preocupação em prevenir ou sanar, dependendo do caso, 
erros primários de entendimento relacionados ao tema, os quais costumam 
afetar não só alunos, mas até alguns professores, comprometendo 
negativamente a compreensão da lógica da divisão celular e suas inúmeras 
aplicações em todo o restante da Biologia. Um exemplo diz respeito à 
relação entre número de cromossomos e número de DNA na célula, antes, 
durante e após a mitose.
A introdução de conceitos elementares de embriologia e histologia foi 
temporariamente suspensa nesta aula, para ser retomado nas aulas 
seguintes.
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3. Condução da aula

Seguir as “Considerações gerais para o professor”, que acompanharam 
o Caderno do Professor das primeiras oito aulas. Atentar especialmente 
para as questões que pedem participação da turma. O tempo deverá ser 
rigorosamente cronometrado pelo 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. Se uma célula humana possui 46 cromossomos, pense e responda:
a) quantos fi lamentos de DNA ela terá no fi nal da Intérfase? Explique seu 
raciocínio.
b) quantos cromossomos cada célula nova terá, logo que é concluída a 
mitose? Justifi que sua resposta.

Objetivos:•  Compreender a relação cromossomo-DNA; discernir entre 
intérfase e mitose; entender a base lógica da mitose; desenvolver a 
capacidade de interpretação textual, aplicar raciocínio sobre aquilo que é 
obtido a partir da leitura do texto.
Tipos de questões:•  subjetivas, que exigem articulação entre a leitura 
do texto, raciocínio lógico-matemático básico e aplicação prática do 
conhecimento obtido.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos:•  Língua portuguesa, leitura 
e interpretação de texto. Matemática, articulação lógica conceitual e 
numérica. Biologia, célula, núcleo, ácidos nucléicos, DNA e cromossomos, 
divisão celular, mitose.
Respostas:• 
1.a) 92 fi lamentos de DNA. Explicação do raciocínio: Durante quase toda 
a Intérfase cada cromossomo equivale a um DNA; no fi nal da Intérfase, 
antes de se iniciar a Mitose, cada DNA é duplicado, porém os DNA “irmãos” 
continuam temporariamente presos um no outro, por isso são considerados 
como um só cromossomo; portanto, ao término da Intérfase, assim como 
durante a maior parte da Mitose, tem-se na célula 46 cromossomos, mas 
92 DNA. 
Nota explicativa:•  É importantíssimo que o aluno entenda que cada 
cromossomo é constituído por um DNA e que, portanto, 46 cromossomos 
representam 46 fi lamentos de DNA. Essa correspondência é válida durante 
a maior parte do tempo de vida de uma célula (maior parte da Intérfase), 
mas a coisa muda quando, no fi nal da Intérfase, a célula se prepara para 
dividir-se. Um dos requisitos para a divisão poder iniciar é a célula haver 
duplicado sua quantidade de DNA, para que estes sejam divididos por 
igual entre as duas novas células a se formarem. Essa duplicação do DNA 
acontece no fi nal da Intérfase, antes de a Mitose começar. Cada fi lamento 
de DNA se duplica, tornando-se dois fi lamentos, sendo que os dois se 
mantêm presos um ao outro por uma estrutura chamada centrômero; o 
que muita gente não entende é que enquanto dois DNA idênticos estão 
interligados, são considerados como UM SÓ CROMOSSOMO. Ora, 
no fi nal da Mitose cada cromossomo terá seus dois DNA separados e 
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conduzidos para pólos extremos da célula, quando poderá haverá a divisão 
do citoplasma. Assim, desde o fi nal da Intérfase até esse momento da 
Mitose a célula continua tendo 46 cromossomos, porém 92 DNA; dessa 
etapa da Mitose em diante, separados os DNA, cada cromossomo volta 
a ser representado por um DNA, de maneira que a célula passa a ter, 
por um breve momento, 92 cromossomos e 92 DNA. Com a divisão do 
citoplasma no fi nal da Mitose, tem-se duas novas células, cada uma com 
46 cromossomos, equivalentes a 46 DNA.

1.b) 46 cromossomos. Justifi cativa: O número de cromossomos não se 
altera durante a Intérfase e a própria Mitose, o que muda é apenas o 
número de DNA que compõe cada cromossomo. (OBS: a única mudança 
no número de cromossomos, durante a Mitose, é por um breve momento, 
quando os DNA “irmãos” são separados e cada um dos 92 DNA passa 
a compor um cromossomo, mas isso normalmente é desconsiderado na 
contagem de cromossomos durante a Mitose).
Nota explicativa:•  vide “Nota explicativa” do item anterior.

2. Desenhe um gráfi co “quantidade de DNA x tempo”, demonstrando 
o aumento na quantidade de DNA durante a vida de uma célula, 
considerando o período antes, durante e após a divisão celular.

Objetivos:•  Compreender a relação cromossomo-DNA; discernir entre 
intérfase e mitose; entender a base lógica da mitose e as ocorrências 
com os cromossomos e DNA durante a vida da célula; desenvolver a 
capacidade de interpretação textual, aplicar raciocínio sobre aquilo que 
é obtido a partir da leitura do texto; desenvolver habilidade de elaborar e 
interpretar gráfi cos.
Tipo de questão:•  subjetiva, de base matemática, mas que demanda 
articulação entre a leitura do texto e a capacidade de elaborar gráfi co a 
partir da informação interpretada.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos:•  Matemática, articulação lógica 
conceitual e numérica, elaboração de gráfi cos. Língua portuguesa, leitura 
e interpretação de texto. Biologia, célula, núcleo, ácidos nucléicos, DNA e 
cromossomos, divisão celular, mitose.
Resposta:• 

X

6

3

2

4

5
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antidade de DNA

Nota explicativa:•  É muito importante que na resolução dessa questão 
o aluno atente para o fato de que a duplicação dos DNA (de X para 2X) 
ocorre na Intérfase, antes da célula iniciar sua divisão; que, durante a 
mitose, a quantidade permanece 2X e, ao fi nal da mitose, a célula-mãe vai 
se dividindo em duas novas células. Como cada célula-fi lha tem a mesma 
quantidade de DNA da célula original, a quantidade de DNA no gráfi co cai 
de 2X para X. O professor, porém, deve esclarecer para os alunos que o 
gráfi co representa a quantidade de DNA por célula, portanto, no fi nal da 
mitose, à medida que a célula-mãe vai se dividindo, a quantidade de DNA 
se reduz, até que se encerra a divisão e a célula-fi lha escolhida para ser 
representada no gráfi co começa sua Intérfase, com X DNA, igual à célula 
original.

3. Considerando o que você compreendeu do texto, pense e responda: 
o que acontece com o núcleo da célula no começo da mitose? Por que 
acontece isso?

Objetivos:•  Perceber que o fato de os cromossomos se localizarem dentro 
do núcleo exige o desmonte deste para que a célula possa se dividir; 
entender a base lógica da mitose, relacionando o desmonte do núcleo 
ao início da mitose; desenvolver a capacidade de interpretação textual, 
aplicar raciocínio sobre aquilo que é obtido a partir da leitura do texto.
Tipo de questão:•  subjetiva, de base lógica, demandando articulação dos 
conceitos e processos apreendidos na leitura do texto.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos:•  Língua portuguesa, leitura e 
interpretação de texto. Raciocínio lógico. Biologia, célula, núcleo, ácidos 
nucléicos, DNA e cromossomos, divisão celular, mitose.
Resposta• : O núcleo é desmontado, desaparecendo. O motivo é que, 
para a célula se dividir, é preciso que os cromossomos sejam primeiro 
enfi leirados e depois movimentados para os pólos da célula. Mas os 
cromossomos estão dentro do núcleo. Portanto, sua movimentação 
pela célula depende de que o núcleo seja desmontado, liberando os 
cromossomos no citoplasma. 

4. Identifi que, na foto, dentre as células numeradas de 1 a 6, quais 
estão em Intérfase e quais já começaram a mitose.

2X

Tempo

1
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Objetivos:•  Perceber que o fato de os cromossomos se localizarem dentro 
do núcleo exige o desmonte deste para que a célula possa se dividir; 
entender a base lógica da mitose, relacionando o desmonte do núcleo 
ao início da mitose; desenvolver a capacidade de interpretação textual, 
aplicar raciocínio sobre aquilo que é obtido a partir da leitura do texto.
Tipo de questão:•  subjetiva, de base lógica, demandando articulação dos 
conceitos e processos apreendidos na leitura do texto.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos:•  Língua portuguesa, leitura e 
interpretação de texto. Raciocínio lógico. Biologia, célula, núcleo, ácidos 
nucléicos, DNA e cromossomos, divisão celular, mitose.
Respostas• : Células em Intérfase: 2 e 6. Células em Mitose: 1, 3, 4 e 5.
Nota explicativa:•  O professor deve despertar na turma, sempre, o 
interesse em entender o porquê das coisas. De nada adianta ter uma 
informação, se ela não for convertida em conhecimento, e o conhecimento 
só existe a partir do momento em que a informação adquire relevância e 
signifi cado, quando é compreendida e torna-se aplicável, quando a pessoa 
é capaz de articulá-la nas mais diversas situações, mesmo naquelas que 
lhe parecem ainda desconhecidas. Fora disso não é possível dizer que 
houve aprendizado legítimo – não passaria de um adestramento. Partindo 
desse princípio, é mister que o professor impeça o aluno de “chutar” as 
respostas, estimulando-o a tentar deduzi-las a partir da relação entre 
a lógica e o conhecimento. Nessa questão, especifi camente, usando 
apenas o que ele leu no texto da aula, o aluno deve ser capaz de deduzir 
se uma célula está em intérfase ou em mitose, bastando olhar para as 
imagens apresentadas. As células 2 e 6 estão em Intérfase porque seus 
núcleos estão inteiros e os cromossomos não aparecem; a célula 1 está 
em mitose porque seus cromossomos estão já visíveis e enfi leirados; as 
célula 3 e 4 estão em mitose porque seus cromossomos já se encontram 
migrando para os pólos; a célula 5 está em mitose porque o núcleo já 
está desmontado e os cromossomos começam a se tornar visíveis 
(condensação).
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AULAS 19 E 20: DIVISÃO CELULAR III E REPRODUÇÃO

1. Tema e assuntos

O tema da décima nona e da vigésima aula é Divisão Celular III e Reprodução, 
continuando o que foi iniciado nas aulas décima sétima e décima oitava. 

2. Texto

O título do texto é: “Quando começa a vida humana?”, cujo propósito é 
abordar a meiose, associando-a à reprodução do organismo. Apresenta-
se dividido em dois momentos, intercalado por questões, o que permite ao 
professor e ao aluno caracterizar as duas aulas de uma forma totalmente 
integrada e continuada.
O contexto é o mais atual possível, uma vez que a pergunta tomada por 
título tem sido muito discutida no Brasil, nos últimos anos, por conta dos 
debates sobre aborto, uso de células-tronco embrionárias e assuntos afi ns. 
O texto não esgota nem encerra o assunto, muito pelo contrário. Opta, isto 
sim, por conduzir o aluno por uma “aventura” biológica que o permitirá não 
apenas consolidar seu entendimento da mitose, vista em aulas anteriores, 
mas também a compreender a meiose e a reprodução humana, sem deixar 
de lado as questões bioéticas, contempladas de forma indireta mediante 
a refl exão com base em fatos biológicos bem conhecidos. Embora o texto 
busque, também, retirar o aluno do domínio fácil e popular da especulação 
promovida pela mídia e por interesses de lobbies específi cos por trás do 
ativismo nessas áreas, sua ênfase paira sobre a relação intrínseca entre 
testículos, ovários, puberdade, ovulação, ejaculação, gametas, fecundação, 
zigoto, cromossomos e, fi nalmente, a comparação entre mitose e meiose.

3. Condução da aula

Seguir as “Considerações gerais para o professor”, que acompanharam 
o Caderno do Professor das primeiras oito aulas. Atentar especialmente 
para as questões que pedem participação da turma. O tempo deverá ser 
rigorosamente cronometrado pelo 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.
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4. Atividades/questões

1. Descubra o correto signifi cado das palavras sublinhadas, de acordo 
com o contexto do que você leu. Se possível, use o dicionário:

Objetivos:•  Enriquecer o vocabulário do aluno; criar o hábito de 
pesquisar.
Tipos de questões:•  perguntas diretas, de consulta ao dicionário.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos:•  Língua portuguesa, 
vocabulário. 
Respostas:• 
1.a) Contínuo: em que não há interrupção; que tem seqüência, 
continuado.
1.b) Gestação: gravidez; tempo decorrido da concepção até o 
nascimento.
1.c) Perspectiva: aspecto dos objetos vistos de uma certa distância; pode 
signifi car, também, a maneira como se percebe um fato.

2. Como se chama o gameta masculino, e qual o nome do gameta 
feminino?

Objetivos:•  Atentar para detalhes do texto; conhecer os gametas masculino 
e feminino.
Tipos de questões:•  objetivas, de resposta direta.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos:•  Língua portuguesa, leitura e 
interpretação de texto. Biologia, célula, células reprodutoras.
Respostas:• 
2.a) Gameta masculino: espermatozóide
2.b) Gameta feminino: óvulo (na verdade, ovócito)
Nota explicativa:•  em face do objetivo do Primeiro, Aprender!, não é 
importante ensinar nem cobrar do aluno o detalhamento de nomes mais 
específi cos de células e estruturas nesse assunto. Por exemplo, não é 
relevante, nesse nível, querer diferenciar ovócito I de ovócito II, enquanto 
a distinção entre ovócito e óvulo é aceitável, porém não há necessidade 
de explorar demais.

3. Verifi que o signifi cado dessas duas palavras sublinhadas no texto. 
Se possível, use o dicionário:
3.a) Puberdade 
3.b) Tubas 

Objetivos:•  Atentar para detalhes do texto; conhecer o signifi cado de 
puberdade; conhecer alguns constituintes anatômicos do sistema 
reprodutor.
Tipo de questão:•  objetiva, de consulta ao dicionário. 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos:•  Língua portuguesa, leitura 
e interpretação de texto, vocabulário. Biologia, célula, núcleo, ácidos 
nucléicos, DNA e cromossomos, divisão celular, mitose e meiose, 
reprodução.
Respostas: • 
3.a) Fase da evolução corporal em que começam a ser desenvolvidas 
as características sexuais secundárias, bem como a capacidade de 
reprodução da espécie.
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3.b) Antigamente chamada de “trompa de Falópio”, são tubos que 
ligam os ovários ao útero; é onde ocorre a fecundação do óvulo pelo 
espermatozóide.

Nota explicativa:•  é possível que o aluno não encontre no dicionário o 
signifi cado de um termo, no mesmo contexto que é usado no texto. Nesse 
caso, o professor deve leva-lo a refl etir sobre por quê o signifi cado do 
dicionário não se aplica, e assim faz sua própria explicação...

4. Quantos cromossomos há em um espermatozóide, e quantos 
DNA encontramos em um óvulo? Explique como chegou a essa 
conclusão.

Objetivos:•  Compreender a relação cromossomo-DNA na meiose; 
entender a base lógica da mitose e da meiose; aplicar raciocínio sobre 
aquilo que é obtido a partir da leitura do texto.
Tipo de questão:•  subjetiva, que exige articulação entre a leitura do texto, 
raciocínio lógico-matemático básico e aplicação prática do conhecimento 
obtido.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos:•  Língua portuguesa, leitura 
e interpretação de texto. Matemática, articulação lógica conceitual e 
numérica. Biologia, célula, núcleo, ácidos nucléicos, DNA e cromossomos, 
divisão celular, meiose.
Respostas:•  Como se está falando de seres humanos, então o 
espermatozóide tem 23 cromossomos, e o óvulo (ovócito) também, de 
maneira que, ao se unirem na fecundação, formam um zigoto (ovo), com 
23 cromossomos Explicação: espermatozóide e óvulo são gametas, 
células reprodutoras provenientes de meiose. Como tal, começam a 
divisão com X cromossomos, e terminam com metade.

5. Pense sobre o que leu e entendeu, e responda: por que o 
espermatozóide e o óvulo precisam ser produzidos por meiose, e não 
por mitose?

Objetivos:•  Compreender a relação cromossomo-DNA na meiose; 
entender que gametas, devido ao seu propósito de reproduzir, gerando 
novo organismo, precisam de metade dos cromossomos; entender a base 
lógica da mitose e da meiose; desenvolver a capacidade de interpretação 
textual, aplicar raciocínio sobre aquilo que é obtido a partir da leitura do 
texto.
Tipo de questão:•  subjetiva, de resposta indireta, exigindo articulação entre 
a leitura do texto, o raciocínio lógico e aplicação prática do conhecimento 
obtido.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos:•  Língua portuguesa, leitura 
e interpretação de texto. Articulação lógica. Biologia, célula, núcleo, 
ácidos nucléicos, DNA e cromossomos, divisão celular, mitose, meiose, 
reprodução.
Respostas: • Se fossem produzidos por mitose, o espermatozóide teria 
46 cromossomos e o óvulo, também 46. Ao se unirem na fecundação, 
produziriam um zigoto com 92 cromossomos, o que seria inviável. Como 
o zigoto precisa ter 46 cromossomos, 23 vêm do pai, no espermatozóide 
produzido por meiose, e 23 vêm da mãe, no óvulo produzido por meiose.
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6. De acordo com sua compreensão da leitura feita, e da discussão do 
assunto em sala de aula, orientada pelo professor, diga: por que, em 
Biologia, dizemos que a vida é um contínuo?

Objetivos:•  Perceber que, na reprodução dos organismos, a vida não 
sofre qualquer interrupção, sendo, portanto, um contínuo. Deduzir além 
dos elementos obtidos no texto. 
Tipo de questão:•  subjetiva, que exigem capacidade interpretativa e 
raciocínio lógico a partir do que foi apreendido do texto, porém extrapolando 
seu próprio conteúdo; enfi m, é preciso que o aluno deduza a resposta.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos:•  Língua portuguesa, leitura e 
interpretação de texto. Raciocínio lógico. Biologia, célula, divisão celular, 
reprodução, vida.
Resposta:•  As células que dão origem aos espermatozóides e aos óvulos 
são vivas; os espermatozóides e os óvulos são vivos; o zigoto formado 
por um espermatozóide e um óvulo é vivo; e este zigoto se multiplica em 
muitas outras células, igualmente vivas, formando o novo ser vivo que 
nascerá. Ou seja, a vida não sofre nenhuma interrupção, daí se dizer que 
ela é um contínuo.

7. Complete a cruzadinha:

1. E S P E R M A T O Z Ó I D E

2. O V O C I T O

3. G A M E T A S

4. M E I O S E

5. T E S T I C U L O S

6. O V A R I O S

1. Célula reprodutora masculina
2. Nome cientifi camente correto da célula reprodutora feminina
3. Termo usado para designar células reprodutoras
4. Tipo de divisão celular com a função exclusiva de produzir células 
reprodutoras
5. Órgãos masculinos formadores de células reprodutoras
6. Órgãos femininos formadores de células reprodutoras

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:•  objetiva, de resposta direta, articulada com os termos e 
conceitos trabalhados no texto.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos:•  Língua portuguesa, escrita. 
Biologia, célula, divisão celular, mitose e meiose, reprodução
Respostas:•  Na própria cruzadinha.
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AULA 21: EMBRIOLOGIA

1. Tema e assuntos

O tema da vigésima primeira aula é Embriologia. Segue a seqüência 
lógica do conteúdo de Biologia para o Ensino Médio, posicionando-se 
entre os temas das aulas 17 a 20 (compreensão das divisões celulares, 
formação das células reprodutoras, e a reprodução em si) e o das aulas 22 
e 23 (Histologia). Assim se consegue integrar os assuntos dentro de uma 
construção lógica para a mente do aluno, conduzindo-o desde a formação 
do óvulo e dos espermatozóides, o encontro destes formando o novo ser 
vivo, passando pela formação do embrião (nesta aula) para, fi nalmente, nas 
aulas 22 e 23, culminar na formação do feto, com seus tecidos e órgãos.

2. Texto

O título do texto é: “Por que existem gêmeos idênticos e gêmeos diferentes? 
A explicação começa na fecundação, cerca de nove meses antes do 
nascimento...”, extraído de Ciência Hoje das Crianças 131, dezembro 
2002 (autor: Rodrigo Venturoso Mendes da Silveira). 
A ênfase do texto, evidentemente, não é a de impor ao aluno uma infi nidade de 
termos técnicos e descrições de estágios do desenvolvimento embrionário, 
uma vez que tal abordagem carece de signifi cância e importância para o 
educando nessa fase. O foco é bem mais inteligente: o de fazer o estudante 
perceber, simultaneamente, a beleza e a lógica biológica por trás do 
impressionante fenômeno de surgimento de um novo ser humano, sem ter 
sua atenção e admiração desviados para detalhes áridos pouca ou quase 
nenhuma serventia ao nível colegial, exceto, no máximo, para adestrar as 
mentes a darem respostas prontas, pré-existentes e pouco imaginativas a 
questões de provas e de vestibulares.  
A opção por um texto sobre gêmeos deve-se ao fato de que a abordagem 
feita pelo mesmo inclui, providencialmente, aspectos que propiciam ao 
aluno a oportunidade de aprender, com naturalidade, conceitos básicos 
da embriologia, conseguindo manter viva a capacidade de admiração pelo 
fenômeno observado.

3. Condução da aula

Seguir as “Considerações gerais para o professor”, que acompanharam 
o Caderno do Professor das primeiras oito aulas. Atentar especialmente 
para as questões que pedem participação da turma. O tempo deverá ser 
rigorosamente cronometrado pelo professor, evitando que os objetivos 
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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. Milhões de espermatozóides chegam ao sistema reprodutor feminino. 
Entretanto, da vagina às tubas uterinas, a maioria morre, enfrentando 
condições adversas e seletivas. No momento da fecundação, apenas 
algumas centenas de espermatozóides atingem o óvulo (mesmo 
assim são muitos, não é?), mas apenas um consegue fecundá-lo. 
Qual a importância da existência de centenas de espermatozóides 
no momento da fecundação se somente um irá conseguir penetrar o 
óvulo?.

Objetivos:•  Entender que a natureza providencia mecanismos que garantam 
a reprodução, sendo um destes a produção de células reprodutoras em 
abundância, mesmo quando somente uma realizará sua função fi nal de 
formar novo organismo. Estimular o raciocínio lógico, levando a deduções 
a partir de elementos fornecidos pelo texto.
Tipo de questão:•  subjetiva, que exige articulação entre a leitura do texto, 
raciocínio lógico e aplicação do conhecimento obtido.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos:•  Língua portuguesa, leitura e 
interpretação de texto. Raciocínio lógico. Biologia, célula, reprodução, 
embriologia.
Respostas:•  Se o organismo masculino produzisse apenas um 
espermatozóide, não haveria reprodução, pois até chegar ao óvulo 
(ovócito) este seria eliminado pelos muitos fatores desfavoráveis. Milhões 
de espermatozóides são produzidos para que alguns milhares, e mais 
comumente apenas algumas centenas, cheguem até o óvulo. E essa 
quantidade, ainda grande, chega ao óvulo para garantir que pelo menos 
um consiga realizar a fecundação.

2. O texto nos fala de como se formam os gêmeos, mas informa que 
há dois tipos de gêmeos: os idênticos e os não-idênticos, também 
chamados de “fraternos”. Sobre isso, pense, discuta com seus colegas 
em sala, com a orientação do professor, e explique:
a) Qual a diferença entre gêmeos idênticos e fraternos, no que diz respeito 
à maneira como eles se formam?
b) Há gêmeos em que um dos irmãos é homem e o outro é mulher. Isso é 
um caso de gêmeos idênticos ou fraternos? Justifi que.

Objetivos:•  Compreender o que são gêmeos, e como se formam; diferenciar 
gêmeos idênticos de gêmeos fraternos; entender a lógica da reprodução 
e da formação do embrião; exercitar a interpretação de textos; raciocinar 
a partir de elementos fornecidos pelo texto.
Tipo de questão:•  subjetiva, que exige articulação entre a leitura do texto, 
raciocínio lógico-dedutivo e aplicação do conhecimento obtido.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos:•  Língua portuguesa, leitura e 
interpretação de texto. Raciocínio lógico. Biologia, célula, reprodução, 
embriologia.
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Respostas:• 
Os gêmeos idênticos se originam a partir de um mesmo zigoto, formado a) 
por um espermatozóide e um óvulo; durante as sucessivas divisões a 
partir do zigoto, um ou mais conjuntos de células podem desprender-
se, e cada um originará um embrião. Todos os embriões, nesse caso, 
compartilharão exatamente da mesma genética.
Os gêmeos fraternos se originam de óvulos e espermatozóides b) 
diferentes; nesse caso, mais de um óvulo é liberado extraordinariamente 
na mesma época, sendo, cada um, fecundado por um espermatozóide 
diferente, gerando crianças cuja genética é como a de irmãos de 
gravidezes distintas. 

Nota explicativa: • o professor dará uma grande ajuda aos alunos se 
puder explicar essa resposta, mesmo rapidamente (mas somente após 
os alunos terem tentado responder).

3. Sabemos que cada pessoa sempre apresenta características do pai 
e outras da mãe. De vez em quando ouvimos algo do tipo: “fulano tem 
os olhos da mãe, mas o nariz e a boca ele puxou ao pai”. Com base 
no que você entendeu de parte do texto lido, e até do que aprendeu 
em aulas anteriores que falavam de DNA e proteínas, explique como 
nascemos com características combinadas de nossos pais.

Objetivos:•  Integrar conhecimentos adquiridos na seqüência de aulas 
sobre DNA, divisão celular, reprodução e embriologia; compreender, a 
partir de elementos obtidos a partir da interpretação dos textos, as bases 
da genética, em particular a herança dos caracteres; exercitar o raciocínio 
e a prática da leitura e da interpretação de texto. 
Tipo de questão:•  subjetiva, exigindo refl exão e articulação de 
conhecimentos obtidos da leitura do texto desta e de aulas anteriores.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos:•  Língua portuguesa, leitura e 
interpretação de texto. Raciocínio lógico e integrativo. Biologia, célula, 
ácidos nucléicos, DNA e cromossomos, divisão celular, reprodução, 
embriologia, genética.
Respostas:•  Aproveitando o exemplo mencionado no enunciado, sabe-
se que as características físicas genéticas (ou seja, não adquiridas 
durante a vida) de um indivíduo são resultado de proteínas diversas; 
os tipos, as quantidades e as funções dessas proteínas, por sua vez, 
são conseqüência dos programas que estão nas bases nitrogenadas 
dos DNA (nos cromossomos) e dos comandos dados por eles; os DNA 
que compõem cada organismo, cada um trazendo seus programas e 
comandos, vêm nos gametas que formaram o dito organismo; nos DNA 
do espermatozóide do pai vêm programas com características do pai, e 
nos DNA do óvulo da mãe vêm programas com características da mãe; 
assim, todos nós somos resultados da combinação dos programas de 
DNA que vêm no espermatozóide e no óvulo que nos formaram, por isso 
nossas características são combinações das características de nosso pai 
e de nossa mãe.
Nota explicativa:•  caro professor, um pequeno esquema no quadro, 
demonstrando essa seqüência de raciocínio aqui explicada na resposta, 
poderá ajudar bastante seu aluno a assimilar esse belo processo.
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AULAS 22 E 23: HISTOLOGIA

1. Tema e assuntos

O tema da vigésima segunda e vigésima terceira aula é Histologia. É a 
culminação da seqüência lógica iniciada com o entendimento da célula, 
passando pela divisão celular, pela formação de gametas, pela reprodução, 
chegando ao surgimento do embrião e, fi nalmente, à formação de seus 
tecidos, órgãos e sistemas.

2. Texto

O título do texto é: “O câncer de pele no Ceará - Pesquisa do Ministério da 
Saúde verifi cou que, na Capital cearense, o câncer de pele está entre os 
três que mais matam”, extraído do Jornal Diário do Nordeste, em: http://
diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=526771. A escolha do 
texto foi motivada, entre outros aspectos, pelo fato de este propiciar ao 
aluno a oportunidade de se relacionar diretamente com uma abordagem 
prática sobre um importante órgão do corpo, a pele, constituído por 
diversos tecidos funcionando de forma integrada; além disso, o assunto tem 
aplicação prática imediata na saúde do estudante, expondo informações em 
geral negligenciadas nos livros e em grande parte das aulas de Biologia, 
uma vez que as ênfases “conteudistas” preferem ocupar o aluno com a 
caracterização descritiva de cada tecido, não raro concluindo o assunto 
com pouca ou nenhuma aplicação realista para a vida do aluno.
Em se considerando que a ênfase do “Primeiro, Aprender!” não é nos 
conteúdos, mas na leitura e no raciocínio lógico-matemático, optou-se 
por eleger a pele como órgão bem representativo da histologia humana e 
trabalhar, nele, uma aprendizagem rica em signifi cado e de impacto real para 
o aluno. Dessa maneira é provável, inclusive, que o mesmo desperte para 
o interesse em aprender mais a respeito dos tecidos e, assim, se disponha 
a estudar com outro ânimo os aspectos que soam desinteressantes para a 
maioria e que, por enquanto, ainda caracterizam as provas nas escolas e 
as questões de vestibular.
Além do texto mencionado, nesta aula se trabalha também algumas 
curiosidades, como as inseridas nos textos “Você sabia? A pele é o maior 
órgão do nosso corpo” e “O problema não é só o câncer de pele” (neste 
último, aborda-se também o problema do fotoenvelhecimento).
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3. Condução da aula

Seguir as “Considerações gerais para o professor”, que acompanharam 
o Caderno do Professor das primeiras oito aulas. Atentar especialmente 
para as questões que pedem participação da turma. O tempo deverá ser 
rigorosamente cronometrado pelo 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. Encontre, se possível com auxílio de dicionário, e orientação do 
professor, o signifi cado das seguintes palavras, dentro do contexto 
do que você leu:
 1.a) Assertiva 
 1.b) Efi cácia 
 1.c) Inviabiliza 
 1.d) (Uso) irregular 

• Objetivos: Enriquecer o vocabulário do aluno; criar o hábito de 
pesquisar.

• Tipos de questões: perguntas diretas, de consulta ao dicionário.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, 

vocabulário. 
• Respostas:
1.a) Afi rmação
1.b) Qualidade ou propriedade de produzir o efeito desejado
1.c) Que torna inviável, que impede de acontecer
1.d) Inconstante, variado

2. Pelo que você entendeu do texto, e considerando o ponto de vista 
da ciência, uma pessoa bronzeada está mais para alguém saudável ou 
para alguém doente? Explique.

• Objetivos: Compreender que a exposição à radiação solar, necessária 
para o bronzeamento, causa danos bastante graves à saúde, 
especialmente o câncer; aplicar, em uma situação prática, conhecimentos 
construídos em aulas anteriores; exercitar o raciocínio e a prática da 
leitura e da interpretação de texto. 

• Tipo de questão: subjetiva, exigindo refl exão e articulação de 
conhecimentos obtidos da leitura do texto desta e de aulas anteriores.

• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, leitura e 
interpretação de texto. Raciocínio lógico e integrativo. Biologia, célula, 
ácidos nucléicos, DNA e cromossomos, mutação, saúde, histologia.
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• Resposta: Para uma pessoa estar bronzeada é necessário que 
tenha se exposto à radiação solar, especialmente a ultravioleta (UV), 
que, entre 10h e 16h, é bastante perigosa à saúde, podendo causar 
mutações nas células da pele. Nesse caso, conclui-se que, diferente 
do que popularmente se imagina, uma pessoa bronzeada nada tem de 
saudável; sua aparência é, isto sim, indicativa de alguém potencialmente 
doente.

• Nota explicativa: em face do elevado nível de alienação dos brasileiros 
em relação a questões de saúde, havendo evidentes lacunas de formação 
e de entendimento científi co até por profi ssionais de saúde, inclusive 
médicos, o professor deve estar atento à possibilidade de alguns (ou 
vários) alunos acharem “exagero” a abordagem do texto da aula, assim 
com da questão. Isso costuma dar-se especialmente porque as pessoas 
têm difi culdade de crer que algo realmente faça muito mal se não houver 
uma conseqüência perceptível imediata, como uma dor considerável ou 
um ferimento grave. Nesse caso, é importante que o professor mencione 
aos alunos que, mesmo eles estando desinformados, os casos de morte 
por câncer de pele são muitos, especialmente no Brasil, e também que 
os efeitos danosos dos raios UV, embora possam causar uma mutação 
séria em apenas poucos minutos de exposição, o mais comum é que o 
efeito seja cumulativo, ou seja, só se fará sentir após alguns anos, ou 
mesmo muitos anos. São freqüentes os casos de pessoas com câncer 
de pele surgindo de surpresa, em idade adulta, porém decorrentes 
de mutações sofridas ainda na infância ou na juventude. É vital que 
o professor trabalhe a consciência dos alunos nessas questões que 
implicam diretamente em sua saúde.

3. Volte a consultar o texto, pense, calcule e responda: quantas 
pessoas, dentre os entrevistados, não têm o hábito de se proteger 
contra a radiação solar? Demonstre seu raciocínio.

• Objetivos: Fortalecer a consciência de que proteger-se da radiação solar 
é uma obrigação para com a saúde; estimular a atenção aos detalhes 
do texto, tornando-os relevantes para aplicações outras; exercitar o 
raciocínio lógico-matemático; exercitar princípios de porcentagem e de 
regra de três, na dependência da leitura e da interpretação do texto. 

• Tipo de questão: subjetiva, de raciocínio lógico-matemático associado 
à interpretação de texto. 

• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, leitura 
e interpretação de texto. Matemática: raciocínio lógico, percentagem e 
regra de três. Biologia, saúde. 

• Resposta: 
Pessoas ouvidas na entrevista: 2.010
Pessoas que se protegem do sol: 53,7%
Pessoas que não têm o hábito de se proteger do sol: 100% – 53,7% = 
46,3%
100%  2.010 pessoas
46,3%  X pessoas
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100X = 2.010 x 46,3
100X = 93.063
X = 93.063 / 100
X = 930,63 pessoas   

4. Pense e calcule: se uma pessoa pesar, por exemplo, 70 kg, quanto 
pesará sua pele?

• Objetivos: Perceber que a pele é o maior órgão do corpo; exercitar o 
raciocínio lógico-matemático; exercitar princípios de porcentagem e de 
regra de três. 

• Tipo de questão: subjetiva, de raciocínio lógico-matemático. 
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Matemática: raciocínio lógico, 

percentagem e regra de três. Biologia, histologia. 
• Resposta:
O texto “Você sabia?” explica que a pele é o maior órgão do organismo 
humano, constituindo cerca de 15% do nossa massa corporal. Se uma 
pessoa pesa 70kg, e considerando esse peso como massa, temos:
100%  70kg
15%  X
100X = 1.050
X = 1.050 / 100
X = 10,5kg

5. Um trecho do texto diz, sobre a pele, que “suas células principais são 
constantemente renovadas, sendo as mortas eliminadas através de descamação”. 
Baseado no que você aprendeu em aulas anteriores, explique qual relação existe 
entre essa “renovação constante” das células da pele, e a mitose.

• Objetivos: Compreender que a pele é um órgão vivo, que se renova 
através da divisão celular (mitose); induzir à atenção nos detalhes 
do texto; exercitar o raciocínio, articulando conceitos e relacionando 
processos; integrar conhecimentos desta aula com o de aulas anteriores, 
fi rmando o aprendizado.  

• Tipo de questão: subjetiva, de resposta indireta, demandando raciocínio 
integrativo. 

• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, leitura e 
interpretação de texto. Raciocínio lógico, integrativo e relacional. Biologia, 
célula, divisão celular, mitose, histologia. 

• Resposta: As células da pele que morrem, com o tempo se desprendem, 
sendo substituídas por novas células, as quais se originam de outras por 
mitose.
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AULA 24: SAÚDE PÚBLICA

1. Tema e assuntos

O tema da vigésima quarta aula é Saúde Pública. Na verdade, esse tema 
não consta da grade curricular de Biologia para o 1º ano do Ensino Médio. 
Contudo, uma vez que nas 23 aulas anteriores foi possível cobrir todos os 
grandes temas da grade curricular, embora sem a preocupação de abordar 
todos os assuntos dentro de cada tema, a equipe decidiu separar esta aula 
para tratar de um tópico de considerável relevância para a saúde pública.

2. Texto

O tema da vigésima quarta aula é Saúde Pública. Na verdade, esse tema 
não consta da grade curricular de Biologia para o 1º ano do Ensino Médio. 
Contudo, uma vez que nas 23 aulas anteriores foi possível cobrir todos os 
grandes temas da grade curricular, embora sem a preocupação de abordar 
todos os assuntos dentro de cada tema, a equipe decidiu separar esta aula 
para tratar de um tópico de considerável relevância para a saúde pública.
O título do texto é: “Fumaça da maconha tem mais tóxicos que a de tabaco 
- Queima da erva libera quantia de amônia igual à de 20 cigarros, mostra 
estudo - pesquisa canadense aponta ainda uma presença maior de outras 
substâncias cancerígenas e danosas aos pulmões e ao coração”, adaptado 
da Folha de São Paulo, Ciência, dez. 2007, em: http://www1.folha.uol.com.
br/fsp/ciencia/fe2012200702.htm. 
Mas, por que falar de maconha, num tema tão vasto como é a Saúde 
Pública? 
Pesquisas as mais diversas têm revelado o crescente uso de drogas por 
jovens, adolescentes e até por crianças. Organizações de saúde em todo 
o mundo têm assumido que as drogas se tornaram um problema de Saúde 
Pública. 
Dentre as causas dessa epidemia de dependência de drogas está a 
desinformação, a qual, incoerentemente, às vezes é reforçada pela 
mídia. Exemplo disso é o conceito popular de que a maconha é uma 
droga inofensiva, quando os fatos científi cos, clinicamente comprovados, 
demonstram justamente o contrário. Com esse desconhecimento, muitos 
jovens decidem experimentá-la, tornam-se usuários casuais, depois 
dependentes e, fi nalmente, põem em grave risco sua saúde e a de outras 
pessoas à sua volta. O texto escolhido tem o propósito de instigar o aluno a 
refl etir sobre esse complexo e polêmico assunto, e levá-lo a tirar conclusões 
a respeito, as quais, espera-se, tenham efeito positivo sobre suas vidas 
pessoais.
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3. Condução da aula

Seguir as “Considerações gerais para o professor”, que acompanharam 
o Caderno do Professor das primeiras oito aulas. Atentar especialmente 
para as questões que pedem participação da turma. O tempo deverá ser 
rigorosamente cronometrado pelo 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. Amplie seu vocabulário:

Algumas palavras do texto estão sublinhadas. Pesquise seus signifi cados 
num dicionário, discuta com seus colegas, sob orientação do professor, e 
anote aqui:
1.a) Evidência 
1.b) Carcinogênicas 
1.c) Inalada 
1.d) Amônia 
1.e) Toxicológico: 

· Objetivos: Enriquecer o vocabulário do aluno; criar o hábito de pesquisar.
· Tipos de questões: perguntas diretas, de consulta ao dicionário.
· Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, vocabulário. 

Biologia, histologia, fi siologia.
· Respostas:
1.a) Qualquer coisa que torna outra evidente; sinal; prova
1.b) Que causam câncer
1.c) Aspirada
1.d) Solução aquosa de amoníaco

2. Com base na sua compreensão do texto, você pode concluir que:
a) As pessoas que estão próximas de quem fuma um cigarro de maconha, e 

inalam a fumaça que sai da brasa do cigarro, sofrem maior risco do que 
a própria pessoa que o fuma.

b) Há risco para as pessoas que estão próximas do fumante e inalam a 
fumaça, porém quem fuma diretamente o cigarro de maconha corre risco 
maior.

c) Não há diferença de risco entre quem fuma o cigarro de maconha e quem 
inala a fumaça por estar próximo do fumante.

Agora, explique sua conclusão:
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• Objetivos: Produzir consciência dos gravíssimos malefícios da maconha, 
inclusive para quem não fuma, mas é obrigado a inalar as emissões dos 
usuários da droga; entender que o cigarro de maconha é dezenas de 
vezes mais prejudicial à saúde do que o cigarro de tabaco, sendo este já 
desastroso para a saúde. Estimular o raciocínio interpretativo, articulado 
com a leitura e a interpretação do texto. 

• Tipo de questão: objetiva, porém de resposta indireta, exigindo refl exão 
e articulação de conhecimentos obtidos da leitura do texto.

• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, leitura e 
interpretação de texto. Raciocínio lógico. Biologia, saúde.

• Resposta: Item (b). O texto explica que a fumaça é maléfi ca para ambos, 
fumante ativo e passivo, porém para o passivo os níveis tóxicos são um 
pouco menores porque na fumaça inalada o calor do cigarro interfere 
(para pior) em algumas reações químicas.

3. A amônia é uma substância altamente tóxica, e sua alta concentração 
no organismo pode destruir células, inclusive nervosas, podendo 
chegar a matar. Se os testes provam que um cigarro de maconha 
contém 20 vezes mais amônia do que um cigarro comum, se um usuário 
da droga fumar um cigarro de maconha por semana, ao longo de seis 
meses, quantos cigarros comuns ele teria que fumar para sofrer os 
mesmos danos ao seu organismo, causados especifi camente pela 
amônia, durante o mesmo período de tempo?

• Objetivos: Produzir consciência dos gravíssimos malefícios da maconha, 
inclusive para quem não fuma, mas é obrigado a inalar as emissões dos 
usuários da droga; entender que o cigarro de maconha é dezenas de 
vezes mais prejudicial à saúde do que o cigarro de tabaco, sendo este já 
desastroso para a saúde. Estimular o raciocínio interpretativo, articulado 
com a leitura e a interpretação do texto. Exercitar o raciocínio lógico-
matemático.

• Tipo de questão: subjetiva, de resposta indireta, exigindo refl exão e 
articulação de conhecimentos obtidos da leitura do texto, e raciocínio 
lógico-matemático.

• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Matemática, lógica, regra 
de três. Língua portuguesa, leitura e interpretação de texto. Biologia, 
saúde.

• Resposta: fumar um cigarro de maconha por semana ao longo de 6 
meses corresponde a se fumar 25,71 cigarros de maconha. Como cada 
cigarro de maconha vale por 20 de tabaco, em termos dos prejuízos 
causados ao corpo, a pessoa teria que fumar, em 6 meses, 514,2 cigarros 
de tabaco, para, em tese, conseguir obter do tabaco os mesmos danos à 
saúde causados pela maconha.

Raciocínio:
Cigarro de maconha: 20 x mais amônia do que cigarro de tabaco
1 cigarro de maconha/semana x 6 meses equivale a quantos cigarros 

comuns?
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6 meses = 6 x 30 dias = 180 dias
7 dias  1 semana
180 dias  X semanas
7X = 180
X = 180 / 7
X = 25,71 semanas
Se em uma semana a pessoa fumar 1 cigarro de maconha, então:
Em 25,71 semanas ela fumará 25,71 cigarros de maconha.
Se cada cigarro de maconha corresponde a 20 de tabaco, então:
25,71 x 20 = 514,2

4. Todos sabemos que o cigarro de tabaco é algo terrível criado por 
nossa sociedade, responsável por uma infi nidade de doenças e mortes 
em todo o mundo. E até recentemente era comum se ouvir pessoas 
afi rmando que fumar maconha era “melhor”, uma vez que “não faz 
mal como o cigarro”. As pesquisas mencionadas no texto provam o 
contrário: se o cigarro é péssimo, a maconha é dezenas de vezes pior. 
Com base em sua leitura do texto, responda: por que somente agora 
essa verdade foi descoberta?

• Objetivos: Produzir consciência dos gravíssimos malefícios da maconha, 
inclusive para quem não fuma, mas é obrigado a inalar as emissões dos 
usuários da droga; entender que o cigarro de maconha é dezenas de 
vezes mais prejudicial à saúde do que o cigarro de tabaco, sendo este já 
desastroso para a saúde. Estimular o raciocínio interpretativo, articulado 
com a leitura e a interpretação do texto.

• Tipo de questão: subjetiva, de resposta indireta, exigindo refl exão e 
articulação de conhecimentos obtidos da leitura do texto.

• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, leitura e 
interpretação de texto. Raciocínio lógico. Biologia, saúde.

• Resposta: O texto afi rma que os cientistas decidiram pesquisar melhor os 
efeitos da maconha sobre a saúde após perceberam que a porcentagem 
de jovens entre 15 e 24 anos do país que fumam maconha diária ou 
ocasionalmente vem crescendo nos últimos anos, enquanto a dos 
fumantes de tabaco vem caindo. (Além disso, o mito irresponsavelmente 
espalhado de que a maconha seria “inofensiva” também motivou o atraso 
que ainda se vê nas pesquisas, entre outros fatores).
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AULA 13

TEXTO BASE: A ORIGEM DA TERRA: “A GRANDE EXPLOSÃO”

HABILIDADES
Conhecer a principal teoria que descreve a formação da Terra• 

ORIENTAÇÕES DIDÁTICO – METODOLÓGICAS
Deve-se buscar a compreensão do educando quanto a teoria que tenta 

explicar o surgimento da Terra e destacar a teoria mais difundida em nosso meio 
acadêmico e social.

Respostas:

01 – Complete as lacunas de acordo com o texto.
a) Poeira cósmica, agregação de partículas e formação da crosta.
b) A teoria do Big Bang.
c) Os elementos pesados, núcleo.
Objetivo: Proporcionar ao estudante a fi xação do conteúdo a partir da • 
leitura e interpretação de texto.
Nível de profi ciência: simples• 
Tipo de questão: Preenchimento de lacunas• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Teorias científi cas sobre o • 
surgimento do universo. As etapas do processo de formação do 
planeta Terra.

02 – Assinale a alternativa que corresponde ao processo inicial de 
formação da Terra.

Alternativa correta: C

Objetivo: Fixar o conteúdo referente aos processos iniciais de formação • 
da Terra.
Nível de profi ciência: simples• 
Tipo de questão: Múltipla escolha• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Teorias científi cas sobre o • 
surgimento do universo. As etapas do processo de formação do 
planeta Terra.

03 – De acordo com o texto, marque a alternativa que corresponde a 
verdadeira.

Alternativa correta: B

Objetivo: Fixar o conteúdo referente aos processos iniciais de formação • 
da Terra.
Nível de profi ciência: simples• 
Tipo de questão: Múltipla escolha• 
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Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Teorias científi cas sobre o • 
surgimento do universo. As etapas do processo de formação do 
planeta Terra.

04 - Corrija os itens incorretos da questão anterior.

a) A teoria do Big bang relata que o planeta evoluiu com o passar do 
tempo.
c) Os elementos que compõem a Terra no período atual (ar, solo e água) 
foram evoluindo com o decorrer do tempo.
d) Os elementos formadores do núcleo foram aqueles mais pesados.

Objetivo: Fixar o conteúdo referente aos processos iniciais de formação • 
da Terra.
Nível de profi ciência: simples• 
Tipo de questão: Múltipla escolha• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Teorias científi cas sobre o • 
surgimento do universo. As etapas do processo de formação do 
planeta Terra.

05 – “O nosso planeta evoluiu com o decorrer do tempo, e à medida 
que lhe foi sendo adicionados elementos, estes também aos poucos se 
transformaram até chegar aos componentes que estamos acostumados a 
conviver.” Considerando este fragmento, descreva como você imagina a 
superfície da Terra após a sua formação.

Resposta: Devem estar presentes na resposta, referências às altas 
temperaturas, intensa atividade vulcânica, ausência de uma atmosfera organizada 
(ar puro), ausência de vegetação e animais, dentre outros. Entretanto, deve ser 
considerada a possibilidade da descrição da paisagem e do clima a partir do 
Criacionismo.

Objetivo: Estimular a capacidade do aluno de traçar e projetar os • 
cenários pretéritos do planeta.
Nível de profi ciência: intermediária• 
Tipo de questão: resposta construída (curta)• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Raciocínio lógico. • 
Conhecimento dos processos de formação e evolução do planeta 
Terra.

• 
6) Leia o texto a seguir para responder as questões

Resposta: 
a)Porque apresenta condições para o surgimento de vida e ainda porque possui 
uma massa e um diâmetro maior que a Terra.
b)As evidências são a massa e o tamanho desse planeta podem possibilitar o 
surgimento de água em estado líquido.
c)O superterra tem a gravidade, o diâmetro e uma massa maior que a Terra.
d) Resposta de ordem pessoal e deverá conter a visão do aluno sobre a existência 
ou ausência de vida no Planeta superterra. 
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e) A resposta desta questão é de ordem pessoal, caberá ao aluno imaginar 
o cenário de uma viagem ao espaço traçando com riqueza de detalhes as 
paisagens vistas.Seria interessante que o professor criasse argumentos para 
a construção desse texto dando ao aluno a possibilidade de utilizar desenhos, 
imagens, entre outros.

Objetivo: Conhecer as características do recente planeta descoberto • 
no Universo.
Nível de profi ciência: intermediária• 
Tipo de questão: resposta construída (longa)• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Interpretação de texto; • 
Sistema solar; Características do planeta Terra.
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AULA 14

TEXTO BASE: UMA OUTRA TEORIA

HABILIDADES
Reconhecer que as teorias científi cas são passíveis de críticas para se produzir • 

ciência;
Despertar a criticidade do educando quanto aos conceitos que nos são passados • 

como absolutos;
Conhecer as características da Teoria Criacionista;• 
Desenvolver sua tolerância por outras opiniões que destoam da maioria.• 

ORIENTAÇÕES DIDÁTICO – METODOLÓGICAS
Deve-se oferecer ao educando a possibilidade de estar ciente de que a 

origem do universo e do homem ainda não é algo fi nalmente explicado;
Almejar que o educando entenda que mesmo a religião, a fi losofi a e a ciência 

estando interessadas em explicar o surgimento do universo, isso ainda não foi 
possível;

Mostrar ao educando que ele faz parte deste universo e por isso é responsável 
por refl etir como o mesmo se originou e se mantém.

Respostas:

01 – Com base no texto, assinale a alternativa abaixo que corresponde 
a resposta CORRETA.

A alternativa correta é a alternativa B, apenas I e IV estão corretas.
I – A fi losofi a, a religião e a ciência construíram diferentes teorias, que tentam 
explicar de onde viemos e como surgimos, através da Teoria Criacionista. 
IV – Criacionismo é uma teoria de que a origem do universo e da vida ocorreu 
devido a ação de um ser sobrenatural, por meios milagrosos.

Objetivo: Reconhecer as afi rmações contidas no texto.• 
Nível de profi ciência: simples• 
Tipo de questão: Itens de reconhecimento• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: As teorias que tentam explicar • 
o surgimento do Universo.

02 – Sobre a teoria Criacionista, assinale Verdadeiro ou Falso.

A seqüência correta é: (V), (V), (F), (F)

Objetivo: Reconhecer as afi rmações contidas no texto.• 
Nível de profi ciência: intermediário• 
Tipo de questão: Itens de reconhecimento• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Defi nições sobre a Teoria • 
Criacionista.
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03 – Marque o item correto:

O item correto: D.
d) A origem do homem sempre foi um tema muito polêmico, ainda será 
muito debatido no decorrer da história. Cabe, portanto, a cada um de nós 
pesquisar as teorias e escolher, a explicação que nos parece correta, 
sempre baseando sua decisão em evidências, sejam elas naturais ou 
subjetivas.

Objetivo: Ser capaz de avaliar teorias científi cas.• 
Nível de profi ciência: intermediário• 
Tipo de questão: Itens de reconhecimento• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Liberdade de pensamento e a • 
busca científi ca de evidências.

04 – Explique, com suas palavras, as duas correntes básicas da Teoria 
Criacionista.

A resposta é pessoal, pois pede o uso das palavras do educando. Porém não 
pode se distanciar do conceito do texto: 

No criacionismo clássico o universo foi criado pelo Deus Cristão. Alguns 
destes teóricos acreditam que o mundo não sofreu evolução, mas já outros dizem 
que Deus criou o universo, mas permitiu que o mesmo passasse por um processo 
evolutivo.

No neocriacionismo, também chamado de planejamento inteligente, crê-
se que houve uma ação de uma entidade inteligente na criação dos seres 
vivos.

Objetivo: Caracterizar as duas principais correntes da teoria • 
Criacionista.
Nível de profi ciência: Complexo• 
Tipo de questão: Item de resposta construída.• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Criacionismo clássico e • 
Neocriacionismo.

05 – Crie, você mesmo, uma teoria sobre o surgimento do universo. Não 
utilize as mesmas características das teorias citadas no texto.

Deixe o educando totalmente livre para usar sua criatividade, mostre-lhe 
apenas a necessidade de coerência, evidências e ética na produção de sua 
teoria.

Objetivo: Ser capaz de criar teorias científi cas, usando sua • 
criatividade.
Nível de profi ciência: Complexo• 
Tipo de questão: Item de resposta construída • 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Liberdade de pensamento e a • 
busca científi ca de evidências. Produção textual



206 Geografi a

AULA 15

TEXTO BASE: A IDADE DA TERRA.

HABILIDADES
Demonstrar a importância do tempo e dos processos naturais e sociais;

ORIENTAÇÕES DIDÁTICO – METODOLÓGICAS
Deve-se trabalhar a percepção e a compreensão do estudante quanto à 

importância da noção do tempo para a Geografi a. Demonstrar o tempo dos processos 
físicos/naturais e sociais. 

Respostas:

01 – Por que as rochas antigas podem ser utilizadas para determinar a 
idade de um certo local?

As rochas são alguns dos elementos mais antigos presentes na natureza. A 
determinação da idade da Terra a partir das rochas, considera que algumas rochas, 
surgiram há muito tempo e por isso poderiam ser utilizadas como forma de registro 
da idade.

Objetivo: Compreender que as rochas antigas foram os principais elementos 
utilizados para determinação da idade da Terra;

nível de profi ciência: intermediário
tipo de questão: Resposta construída
conhecimentos/conteúdos envolvidos: Raciocínio lógico. Conhecimento a 

respeito da idade da Terra. Entender que as rochas antigas foram utilizadas como 
forma de registro para determinação da idade da Terra. 

02 – Para enriquecer o seu vocabulário, com o auxílio de um dicionário 
procure 05 palavras que tenham o mesmo sentido de tempo e dê o seu 
signifi cado.

Podem ser utilizadas palavras como: momento, ocasião, período, duração, 
intervalo, registro, vida, presente, futuro, passado, época, estações do ano, séculos, 
anos, segundos, recorde. Outras expressões também que indiquem essa relação 
podem ser utilizadas. Importante é que o estudante perceba as diversas formas 
para se referir da mesma maneira. Pode-se realizar também, uma dinâmica de 
tempestade de idéias, solicitando que os educandos escrevam várias palavras no 
quadro para uma discussão em grupo. A utilização de músicas, vídeos ou poesias, 
também pode ser uma possibilidade.

Objetivo: Aumentar e fi xar palavras e/ou expressões que possam fazer 
referência ao tempo, presente e geológico. Estimular as formas de pesquisa e/ou 
trabalho coletivo;

nível de profi ciência: Fácil
tipo de questão: Resposta construída 
conhecimentos/conteúdos envolvidos: Raciocínio lógico. Pesquisa orientada 
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pelo professor. Uso de dicionário, pesquisa na biblioteca, internet e outros meios 
quando possível.

03 – Assinale a alternativa que corresponde à resposta verdadeira.

Item correto B
Objetivo: desenvolver e fi xar informações importantes sobre as teorias da idade 
da Terra;
nível de profi ciência: fácil
tipo de questão: Itens de reconhecimento (múltipla escolha)
conhecimentos/conteúdos envolvidos: Teorias científi cas sobre a idade da 
Terra.

04 – Considerando que o registro da idade da Terra são as rochas. E você, 
quantos anos tem? Quais são os possíveis registros ou documentos 
que comprovam a sua idade? 

Essa resposta deve contemplar a interpretação do tempo relativo a 
determinação da idade da Terra comparado a idade individual de cada educando 
e suas formas de comprovação através de documentos conhecidos. Podem ser 
citados a carteira de estudante, carteira de identidade, registro de nascimento, fi cha 
de matrícula da escola e outros.
Objetivo: Desenvolver a percepção comparativa e relativa entre as diferentes 
formas de se medir o tempo e a importância de cada tempo. Por exemplo,o 
tempo da nossa vida é maior ou menor que o tempo de vida de uma rocha?;
nível de profi ciência: fácil
tipo de questão: Resposta construída 
conhecimentos/conteúdos envolvidos: Raciocínio lógico. Comparações entre os 
diferentes intervalos de tempo de se medir a vida humana. Uso de carteiras de 
estudante, identidade.

05 – Observe o quadro e responda.

Resposta com nota explicativa: A questão pede que seja calculada a diferença 
de tempo entre os acontecimentos citados e o tempo presente. Para isso deve-se 
considerar a operação de subtração simples. Se necessário, explicar a questão, 
comentando brevemente alguns dos eventos citados. Os itens “a” e “b”, devem ser 
completados utilizando também esse quadro devidamente preenchido. O quesito “a” 
é em parte de ordem pessoal, porém sugere uma relação de comparação subjetiva 
de ordem de grandeza com os 4,5 bilhões de anos da idade da Terra. Ou seja, a 
diferença de tempo muito grande em relação a idade da Terra, mas com muitos e 
muitos acontecimentos. A opção “b”, também pede uma comparação, porém com 
a escala geológica. Deve-se localizar em que era e período ocorreram todos esses 
eventos. No caso era Cenozóica, período Quaternário. Dada a complexidade da 
questão, pode-se solicitar aos educandos que apresentem o resultado da questão 
em folhas de papel madeira ou cartolinas, inserindo fotos, fi guras de recortes e/
ou matérias de jornais, internet e outro. A atividade pode ser feita em pequenos 
grupos.
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Acontecimento Ano Quantos anos tem?

Nascimento de Cristo 0 2008
Invenção da bússola 1190 818
Descobrimento do Brasil 1500 508
Leis de Newton 1687 321
Lei Áurea 1888 120
Início da construção do açude Cedro - CE 1890 118
Final da Segunda Guerra Mundial 1945 63
Primeira conquista do Brasil em copas 1958 50
Ocorrência do furacão Katrina 2005 3

Total 14063 4009

Objetivo: Estimular e desenvolver a percepção comparativa e relativa entre os 
eventos recentes da história e da nossa vida, comparados a escala do tempo 
geológico. Comparar escalas de tempo diferentes;
nível de profi ciência: Complexas
tipo de questão: Resposta construída conhecimentos/conteúdos envolvidos: 
Raciocínio lógico. Capacidade de diferenciar e comparar escalas de tempo 
diferentes. Escalas do tempo histórico, do tempo presente e do tempo geológico. 
Uso da coluna geológica para situar a soma dos anos correspondentes aos 
eventos históricos. 
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AULA 16
TEXTO BASE: UM TRABALHO DE DETETIVE

HABILIDADES
Entender o trabalho desenvolvido pelo arqueólogo, bem como os • 
conhecimentos envolvidos nesta profi ssão;

ORIENTAÇÕES DIDÁTICO – METODOLÓGICAS
Deve-se trabalhar a percepção e a compreensão do estudante quanto à 

importância da noção do tempo para a Geografi a. Demonstrar o tempo dos processos 
físicos/naturais e sociais. 

Respostas:

01 – Complete os espaços abaixo:

a) pistas
b) fósseis, restos mortais, inscrições rupestres e formas
c) desenhos rupestres, animais, hábitos culturais, outros costumes, objetos 

cotidianos.
Objetivo: Reconhecer as informações contidas no texto;• 
Nível de profi ciência: fácil• 
Tipo de questão: Itens de reconhecimento• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Características do trabalho • 
do Arqueólogo. Noções de Arqueologia.

02 – Relacione corretamente cada parágrafo ao seu conteúdo.

Seqüência correta: A, D, B e C
Objetivo: Reconhecer as idéias principais de cada parágrafo do • 
texto;
Nível de profi ciência: intermediário• 
Tipo de questão: Itens de reconhecimento• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Interpretação lógico textual. • 
Noções de Arqueologia.

03 – Marque a alternativa que corresponde ao objeto principal de estudo 
do arqueólogo.

Item correto D
Objetivo: Identifi car o objeto de estudo do arqueólogo;• 
Nível de profi ciência: Simples• 
Tipo de questão: Itens de reconhecimento• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Interpretação lógico textual. • 
Noções de Arqueologia.

04 - Com base no texto discuta em equipe e responda sobre as seguintes 
questões:

a) Investigar e tentar reconstituir informações, eventos ou cenários 
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naturais e sociais que remontem ao passado, a partir de pistas deixadas nos 
ambientes atuais.

b) É inerente do homem representar seus hábitos sociais e culturais. Isto 
sempre foi feito na história da humanidade a partir da expressão, da pintura, da 
dança, da música, dentre outros. Além de se constituir também como uma forma 
de comunicação. Nos momentos iniciais dos nossos primeiros ancestrais, as 
representações rupestres já constituíam essas primeiras formas de expressão.

Objetivo: Despertar para a importância do trabalho do profi ssional • 
especializado, o arqueólogo. Criar um paralelo entre os hábitos 
sócio-culturais de nossos ancestrais com as atuais formas de 
representação. 
Nível de profi ciência: complexa• 
Tipo de questão: Resposta construída • 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Conhecimento dos estudos • 
acerca do trabalho do arqueólogo. E hábitos sócio-culturais de 
nossos ancestrais.

05 – Pesquise e descubra nome de algum arqueólogo brasileiro bem como sua 
principal descoberta.

Objetivo: Destacar e possibilitar o entusiasmo acerca da profi ssão  • 
do arqueólogo. Tornando-o conhecedor da biografi a e do trabalho 
de um arqueólogo famoso. 
Nível de profi ciência: complexa• 
Tipo de questão: Resposta construída (média)• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Conhecimento dos estudos • 
acerca do trabalho do arqueólogo. Noções de arqueologia. Pesquisa 
orientada pelo professor. Uso de dicionário, pesquisa na biblioteca, 
internet e outros meios quando possível.
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AULA 17
TEXTO BASE: A TERRA E A ESCALA DO TEMPO

HABILIDADES
Compreender as dimensões do tempo geológico e dos eventos de • 

formação e seus processos naturais;
Entender como ocorreu a evolução do planeta Terra;• 
Distinguir o tempo da natureza do tempo da humanidade;• 

ORIENTAÇÕES DIDÁTICO – METODOLÓGICAS
Conduzir o educando à compreensão de que a medida de tempo histórica 

é restrita para medir o tempo geológico, explicando que a escala geológica é 
uma forma cronológica de entender a história de nosso planeta registrada nas 
rochas.

Possibilitar o entendimento pelo aluno que a história da humanidade 
é muito recente quando comparada a história de nosso planeta e de todo o 
universo.

Respostas:

01 – Assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas.

A seqüência correta de respostas é: V, V, V, F, F, V, F
Objetivo: Compreender a complexidade dos processos que deram • 
origem e subsídios a Escala Geológica e a dimensão do tempo 
geológico;
Nível de profi ciência: intermediário• 
Tipo de questão: Itens de reconhecimento• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: A diferente amplitude do • 
Tempo geológico para o tempo humano; A divisão do tempo geológico 
de acordo com os registros das rochas.

02 – Escreva de forma correta os itens incorretos da questão anterior 

Os itens incorretos são: D, E e G. Reescrevendo-os corretamente fi carão 
assim, respectivamente.

d) É a maior medida do tempo geológico. São eles: Arqueano, Proterozóico 
e Fanerozóico. Neles encontram-se as eras.

e) As Eras são a principal medida do tempo geológico. Existem 3 eras, 
(Paleozóica, Mesozóica e Cenozóica), onde estão compreendidos os 12 
períodos.
g) A Serra de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, se 

formou a milhares de anos, a aproximadamente 540 milhões de anos. O Homo 
sapiens sapiens, surgiu a aproximadamente 12 mil anos.

Objetivo: Identifi car as informações incorretas das expressões do • 
texto.
Nível de profi ciência: intermediário• 
Tipo de questão: Itens de resposta construída• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: A diferente amplitude do • 
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Tempo geológico para o tempo humano; A divisão do tempo geológico 
de acordo com os registros das rochas.

03 – Associe corretamente a coluna das eras com as dos períodos
A associação de colunas correta é:

(2) Jurássico

(4) Devoniano

(3) Plioceno

(4) Cambriano

(4) Siluriano

(3) Quaternário

(2) Cretáceo

(3) Terciário

Objetivo: Compreender a complexidade dos processos que deram • 
origem e subsídios a Escala Geológica e a dimensão do tempo 
geológico;
Nível de profi ciência: intermediário• 
Tipo de questão: Itens de reconhecimento• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: A diferente amplitude do • 
Tempo geológico para o tempo humano; A divisão do tempo geológico 
de acordo com os registros das rochas.

04 – O que é a escala geológica? Como ela está dividida?

A escala geológica é um método utilizado para dividir o tempo geológico, 
com idades e processos de formação diferentes. Processos que demoraram muito 
tempo para ocorrer e somente poderiam ser compreendidos se associados a uma 
escala de tempo maior. Nos Eons, Eras, Períodos e Épocas.

Objetivo: Compreender a complexidade dos processos que deram • 
origem e subsídios à Escala Geológica e a dimensão do tempo 
geológico;
Nível de profi ciência: intermediário• 
Tipo de questão: Itens de resposta construída• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: A diferente amplitude do • 
Tempo geológico para o tempo humano; A divisão do tempo geológico 
de acordo com os registros das rochas.

05 – Segundo o texto, qual é a principal divisão da escala geológica. 
Quais os componentes que existem nesta divisão?

A Principal divisão da Escala geológica são as Eras. Existem 3 eras, 
(Paleozóica, Mesozóica e Cenozóica), onde estão compreendidos os 12 períodos.

Objetivo: Compreender a complexidade dos processos que deram • 
origem e subsídios à Escala Geológica e a dimensão do tempo 
geológico;
Nível de profi ciência: intermediário• 
Tipo de questão: Itens de resposta construída• 
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Conhecimentos/conteúdos envolvidos: A diferente amplitude do • 
Tempo geológico para o tempo humano; A divisão do tempo geológico 
de acordo com os registros das rochas.

06 – De acordo com o texto, alguns elementos se organizaram até a 
forma atual. Cite quais e diga qual a importância destes na atualidade.

Os elementos que se organizaram até chegar a forma atual foram a atmosfera 
e a água. O restante da resposta é pessoal, mas devem se referir aos fatos de que 
o planeta Terra sem a Atmosfera não teria possibilidade de haver existência de vida 
devido a não resistir ao calor do Sol durante o dia e ao frio durante a noite. E a água 
é de fundamental importância para qualquer ser vivo para ser hidratado e manter-se 
vivo.

Objetivo: Compreender a complexidade dos processos que deram • 
origem e subsídios à Escala Geológica e a dimensão do tempo 
geológico;
Nível de profi ciência: intermediário• 
Tipo de questão: Itens de resposta construída• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: A diferente amplitude do • 
Tempo geológico para o tempo humano; A divisão do tempo geológico 
de acordo com os registros das rochas.

07- Trabalhando em grupo...

Cada grupo poderá fi car com uma era geológica. O trabalho a ser feito poderá 
destacar os principais acontecimentos, explicar os fatos ocorridos, e se possível 
mostrar as informações coletadas através de maquetes, cartazes e fotos.

Objetivo: Desenvolver as habilidades de trabalhar em grupo e de • 
produção do conhecimento.
Nível de profi ciência: intermediário• 
Tipo de questão: Itens de resposta construída• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Aterra e a escala do tempo; • 
Eras geológicas.
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AULA 18 
A HISTÓRIA DA TERRA – AS ERAS E OS ACONTECIMENTOS

HABILIDADES
Perceber quais são as eras geológicas e suas principais características;• 
Destacar os principais acontecimentos de cada uma das eras;• 

ORIENTAÇÕES DIDÁTICO – METODOLÓGICAS
Despertar no educando motivação e interesse pelo entendimento sobre os fatos 
ocorridos ao longo do tempo geológico que marcaram cada era. O professor poderá 
utilizar e estimular a produção coletiva estimulando os educandos a pesquisarem 
detalhadamente os acontecimentos das eras geológicas.

Respostas:

01 - Considerando a observação da escala geológica indique em que 
era se encontra o período Cretáceo? Que cidade do Ceará é mundialmente 
conhecida pela existência de fósseis desse período?

Era Mesozóica; Santana do Cariri;
Objetivo: Identifi car  as informações conditas no texto• 
Nível de profi ciência: Simples• 
Tipo de questão: Itens de resposta construída • 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Eras geológicas• 

02 – Associe corretamente a coluna das eras aos seus 
acontecimentos.
Seqüência (3, 4, 1, 2, 2, 2, 1)

Objetivo: Associar os fenômenos naturais a sua era geológica • 
correspondente 
Nível de profi ciência: intermediário• 
Tipo de questão: Itens de resposta construída • 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Leitura e interpretação do • 
texto, lógica, eras geológicas. 

03 – “Certamente a história do homem na Terra ainda é muito curta se 
comparada a outros eventos ocorridos no nosso planeta”. O que o autor quis 
dizer com esta afi rmação?

Dentre outras coisas, que a história da Terra é longa e muito maior, se comparada a 
história do homem.

Objetivo: Traçar argumentos que expliquem ou justifi cam uma • 
expressão do texto;
Nível de profi ciência: intermediário• 
Tipo de questão: Itens de resposta construída (fácil)• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Tempo da natureza e tempo • 
da humanidade
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04 – Sobre as eras geológicas podemos afi rmar que:

Resposta correta item “D”
Objetivo: Distinguir os eventos que ocorreram ao longo da evolução • 
do Planeta
Nível de profi ciência: simples • 
Tipo de questão: Itens de reconhecimento (múltipla escolha)• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Raciocínio Lógico, eras • 
geológicas.

05. Comparando a escala geológica com a escala da nossa vida, 
preencha a escala a seguir colocando alguns dos principais acontecimentos 
históricos recentes vivenciados por você.

Resposta de ordem pessoal. O aluno terá que associar a trajetória da evolução do 
planeta a sua vida, elencando os principais eventos que ocorreram.

Objetivo: Fazer o aluno relacionar os principais acontecimentos ao • 
longo de sua vida.
Nível de profi ciência: intermediária • 
Tipo de questão: Resposta construída• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Raciocínio Lógico, atividade • 
orientada pelo professor;

06 – Marque com um x somente as palavras que possuem relação com 
a escala do tempo geológico.

Serão marcados os itens: era, Jurássico, fóssil, datação, bússola, homo sapiens 
sapiens, Pangea.

Objetivo: Reconhecer as palavras-chave do texto.• 
Nível de profi ciência: simples • 
Tipo de questão: Itens de reconhecimento• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Raciocínio Lógico, a escala do • 
tempo geológica.

07 – Em relação aos acontecimentos das eras geológicas da Terra pode-
se afi rmar:

Item correto: D.
Objetivo: Identifi car o acontecimento e a era geológica • 
correspondente.
Nível de profi ciência: simples (fácil)• 
Tipo de questão: Itens de reconhecimento (múltipla escolha)• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Raciocínio Lógico, a escala do • 
tempo geológica.
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AULA 19
TEXTO BASE: O BERÇO DE TODOS OS POVOS

HABILIDADES
Compreender a origem da espécie humana;• 
Conhecer os principais vestígios que remontam a origem do homem sul-• 
americano;

ORIENTAÇÕES DIDÁTICO – METODOLÓGICAS
Esclarecer ao educando os principais aspectos que remontam a origem dos povos 
mostrando quais os vestígios encontrados e as hipóteses leventadas a cerca do 
assunto. Para tanto, o professor poderá utilizar e estimular o debate instigando os 
educandos a opinarem sobre estas descobertas, bem como a produzirem um texto 
que informe as características da espécie humana de hoje.

Respostas

01-Observe a fi gura abaixo e identifi que o que ela está retratando 
O item correto: D

Objetivo: Interpretar a informação contida na fi gura proposta• 
Nível de profi ciência: simples (fácil)• 
Tipo de questão: Itens de reconhecimento (múltipla escolha)• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Interpretação visual; Noções • 
de cartografi a.

02- Numere corretamente as colunas.
A seqüência: 4,1,3,2

Objetivo: Relacionar as informações com palavras-chave do texto; • 
Nível de profi ciência: simples • 
Tipo de questão: Itens de reconhecimento• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Interpretação lógico textual. • 

03- Explique o sentido das seguintes expressões utilizadas no texto
a) Que apesar da história da espécie humana abranger cerca de 100 mil anos, 
isso equivale a uma parcela restrita de toda a longa história da evolução do 
Planeta.
b) Porque as pistas mais antigas de nossa espécie foram encontradas na 
África.

Objetivo: Construir argumentos que expliquem as afi rmativas • 
expressas no texto; 
Nível de profi ciência: Intermediário • 
Tipo de questão: Resposta construída• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Interpretação lógica textual. • 
Origem da espécie humana.

04- Os termos técnicas e ferramentas encontram-se em destaque no texto, 
referem-se ao que nossos antepassados utilizavam no seu dia-a-dia. 
Pesquise e descubra quais eram as técnicas e as ferramentas utilizadas 
por nossos antepassados.

Objetivo: Destacar as técnicas e as ferramentas utilizadas pelos • 
nossos ancestrais; 
Nível de profi ciência: Complexa• 
Tipo de questão: Resposta construída (média)• 
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Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Interpretação lógica textual. • 
Origem da espécie humana. Orientação de pesquisa pelo professor 
utilizando internet, dicionários e livros.

Deixe o educando a vontade para pesquisar, aqui damos apenas uma 
direção para as possíveis respostas: 

Os neandertais usavam ferramentas de pedra que em geral eram sem 
ponta, enquanto os homo sapiens usavam pedras mais afi adas que, para muitos 
arqueólogos, eram prova de seu intelecto superior.

Essas ferramentas foram produzidas pelo homo sapiens durante a 
colonização da Europa, há aproximadamente 40 mil anos.

Há até pouco tempo, se achava que com essas ferramentas ou armas os 
antepassados do homem tinham superado e terminado por expulsar seus rivais 
da Idade de Pedra.

No entanto, os cientistas da Universidade de Exeter, da Universidade 
Metodista do Sul e da Universidade Estadual do Texas, dizem que não existe 
diferença na efi cácia das duas tecnologias e, mais ainda, é possível que as 
ferramentas usadas pelos neandertais tenham sido melhores do que as do homo 
sapiens.

Os neandertais, que seriam uma espécie diferente do homo sapiens, 
surgiram durante a glaciação européia, enquanto os antepassados do homem 
apareceram na África e se espalharam pelo resto do mundo entre 40 e 50 mil 
anos atrás.

Acredita-se que os neandertais tenham se extinguido há cerca de 28 mil 
anos, o que sugere pelo menos dez mil anos de possível interação com os homo 
sapiens.

05- Escreva um texto contando aos nossos ancestrais como vive a 
espécie humana hoje. Não se esqueça de mencionar como vivem as 
sociedades de hoje, seus principais problemas e seus principais 
avanços. 
Nesta atividade o professor poderá pedir para os alunos para expressar 
os seus escritos.

Objetivo: Estimular a produção textual;• 
Nível de profi ciência: Complexa• 
Tipo de questão: Resposta construída (longa)• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Interpretação lógica textual. • 
Origem da espécie humana. Produção textual. Orientação de pesquisa 
pelo professor utilizando internet, dicionários e livros.

06 - Leia o texto e responda o que se pede:
a) Porque é uma pista que remonta a história do homem sul-americano. Foi 
descoberto no ano de 1970 em Lagoa Santa (MG).
b) Foram encontrados nos estados do Pará, Piauí, e em países como a 
Venezuela e o Chile.
c) São os arqueólogos, e as ferramentas foram os programas de 
computador.

Objetivo: Conhecer as características do principal ancestral do homem • 
sul-americano.
Nível de profi ciência: Complexa• 
Tipo de questão: Resposta construída (longa)• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Interpretação lógica textual. • 
Origem da espécie humana. 
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AULA 20
TEXTO BASE: A UNIÃO E A SEPARAÇÃO:

A TEORIA DA DERIVA CONTINENTAL

HABILIDADES
Compreender que a confi guração atual dos continentes é fruto de processos • 

antigos.
Perceber o que são placas continentais e que estas não estão estáticas, ao • 

contrário, fl utuam sobre o substrato do manto.
Conhecer a teoria formulada sobre a deriva continental.• 

ORIENTAÇÕES DIDÁTICO – METODOLÓGICAS
Deve-se facilitar a compreensão dos educandos de que os continentes estão 

inseridos em grandes placas que fl utuam sobre uma massa fl exível, como se fossem 
pedaços de isopores fl utuando sobre a água e descrevendo movimentos diferentes 
(convergentes, divergentes e transcorrentes).

Respostas:

01 – Complete as lacunas de acordo com o texto:

As lacunas devem ser preenchidas da seguinte forma:
a) Terra; Pangea.
b) Alfred Wegener; Deriva Continental.
c) dessas mudanças; continentes.
d) Deriva.

Objetivo: Fazer uma releitura do texto observando com mais atenção • 
os conceitos e fatos fundamentais. 
Nível de profi ciência: Simples• 
Tipo de questão: Cloze• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: a teoria da deriva continental • 
e sua infl uência na confi guração dos continentes do planeta 
atualmente. 

02 – Assinale a alternativa que corresponde a resposta certa.

O Item correto é o item: C
Objetivo: Fazer uma releitura do texto observando com mais atenção • 
as informações e fatos fundamentais. 
Nível de profi ciência: Simples• 
Tipo de questão: Itens de reconhecimento• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: a teoria da deriva continental • 
e sua infl uência na confi guração dos continentes do planeta 
atualmente.

03 – Descreva brevemente o que foi a Pangea. 

O planeta Terra era formado por um único bloco rochoso que se chamava 
Pangea. Este bloco se estendia por centenas de quilômetros, e era cercado 
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pelos oceanos. Neste momento, nosso planeta já abrigava vida animal e 
vegetal nas águas e em terra.

Objetivo: desenvolver a compreensão de conceitos científi cos • 
necessários para compreender a dinâmica de formação do espaço 
natural contemporâneo. 
Nível de profi ciência: Simples• 
Tipo de questão: Item de resposta construída• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: a teoria da deriva continental • 
e sua infl uência na confi guração dos continentes do planeta 
atualmente.

04 - Marque (V) verdadeiro ou (F) falso:

 A seqüência correta dos itens deve ser a seguinte: 
(F); (V); (V); (F); (F); (V).

Objetivo: Fazer uma releitura do texto observando com mais atenção • 
as informações e fatos fundamentais. 
Nível de profi ciência: Intermediário• 
Tipo de questão: Itens de reconhecimento• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: a teoria da deriva continental • 
e sua infl uência na confi guração dos continentes do planeta 
atualmente.

05 – Quais são as principais evidências que comprovam a separação 
dos continentes?

Após anos de observações do mapa-múndi, observou-se que os contornos 
dos continentes pareciam se encaixar perfeitamente um no outro como se 
fosse um quebra-cabeça gigante. Além disso, foram encontrados seres vivos 
em diferentes continentes que resguardavam muitas semelhanças entre si. 
Também, a descoberta de um mesmo tipo vegetação principalmente nas 
bordas dos continentes, isso indica que um dia estes seres habitaram a 
mesma região.

Objetivo: Fazer uma releitura do texto observando com mais atenção • 
os conceitos e fatos fundamentais. 
Nível de profi ciência: Complexo• 
Tipo de questão: Item de resposta construída• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: a teoria da deriva continental • 
e sua infl uência na confi guração dos continentes do planeta 
atualmente.

06 – Voltando às fi guras do texto, descreva quais as diferenças entre 
elas.

A resposta vai depender do nível de observação e percepção do educando. 
As diferenças básicas são:
PANGEA
Apenas dois oceanos.o 
Uma única porção de terra.o 
DERIVA CONTINENTAL
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A existência de pelo menos três oceanos.o 
Pelo menos seis massas de terra.o 
A infl uência das correntes marítimas sobre o clima.o 
Milhões de ilhas.o 

Objetivo: Fazer uma revisão da fi gura em que o texto se baseou para • 
extrair dela informações e suas próprias percepções. 
Nível de profi ciência: Complexo• 
Tipo de questão: Item de resposta construída• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: a teoria da deriva continental • 
e sua infl uência na confi guração dos continentes do planeta 
atualmente.
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AULA 21
TEXTO BASE: EM CONSTANTE MOVIMENTO: 

A TEORIA DA TECTÔNICA DE PLACAS

HABILIDADES
Aprofundar os conhecimentos sobre a teoria da tectônica de placas.• 
Compreender os movimentos descritos pelos blocos continentais.• 
Identifi car os locais de maiores incidência de abalos sísmicos e vulcanismos.• 

ORIENTAÇÕES DIDÁTICO – METODOLÓGICAS
Deve-se facilitar a compreensão dos educandos acerca dos tipos de movimentos 

dos blocos continentais e seus efeitos, abalos sísmicos e vulcanismos.

Respostas:

01 – Complete as lacunas de acordo com o texto:

As lacunas devem ser preenchidas da seguinte forma:
a) Jason Morgan; Tectônica de Placas.
b) placas; Astenosfera.
c) convergentes; divergentes; transcorrentes.
d) abalos sísmicos; vulcanismo.

Objetivo: Fazer uma releitura do texto observando com mais atenção • 
os conceitos e fatos fundamentais. 
Nível de profi ciência: Simples• 
Tipo de questão: Cloze• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: a teoria da tectônica de • 
placas e sua infl uência na confi guração dos continentes do planeta 
atualmente.

02 - Observe a fi gura do texto que mostra a distribuição das placas 
tectônicas e seus movimentos, e complete os espaços que se seguem:

Podemos citar como exemplo:
a) Sul-americana
b) São movimentos onde as placas se afastam. Por exemplo: a Placa Sul-
americana e a Placa Africana 
c) São movimentos onde as placas se aproximam na mesma direção. Por 
Exemplo: a Placa Sul-americana e a Placa de Nazca.
d) A Placa de Nazca, a Placa da Arábia, a Placa do Irã e a Placa das 
Filipinas.
e) Placa Antártica.
f) Convergentes.
g) Placa do Pacífi co, Placa Euroasiática e Placa das Filipinas.

Objetivo: Fazer uma releitura do texto observando com mais atenção • 
os conceitos e fatos fundamentais. 
Nível de profi ciência: Complexo• 
Tipo de questão: Item de resposta construída• 
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Conhecimentos/conteúdos envolvidos: a teoria da tectônica de • 
placas e sua infl uência na confi guração dos continentes do planeta 
atualmente.

• 
03 – Com base no desenho anterior, escolha três placas tectônicas e  

indique três países em cada uma delas.

Resposta pessoal. Observe se a resposta do aluno está realmente baseada 
na observação da fi gura.

Objetivo: Fazer uma revisão da fi gura em que o texto se baseou para • 
extrair dela informações e suas próprias percepções. 
Nível de profi ciência: Intermediário• 
Tipo de questão: Item de resposta construída• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: a teoria da tectônica de • 
placas e sua infl uência na confi guração dos continentes do planeta 
atualmente.

04 – Os pesquisadores Alfred Wegener e Jason Morgan defenderam 
teorias que explicam a confi guração atual da superfície terrestre. Associe 
as características de cada uma dessas teorias com as assertivas que se 
seguem.

A associação deve ser feita da seguinte forma.
(1) Teoria da Deriva Continental (2) Teoria da Tectônica de Placas
Onde:
(1) Os continentes fl utuam e se movimentam constantemente;
(1) Um dia existiu um supercontinente que se dividiu em sete pedaços;
(1) Foi justifi cada pelo fato de existir energia e força do interior da terra que 
foram sufi cientes para mover grandes massas continentais;
(2) Estão sobre a Astenosfera e seus movimentos provocam terremotos e 
vulcanismos na superfície terrestre e nos oceanos;
(2) Seus movimentos podem originar montanhas, ilhas ou falhas, esculpindo 
assim formas de relevo diferentes na Terra;
(1) Os seus contornos se encaixam perfeitamente um no outro;
(1) Foi explicada por evidências semelhantes de animais e vegetais estudadas 
pelos cientistas.

Objetivo: Fazer uma releitura do texto observando com mais atenção • 
os conceitos e fatos fundamentais. 
Nível de profi ciência: Simples• 
Tipo de questão: Item de reconhecimento• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: a teoria da tectônica de • 
placas e sua infl uência na confi guração dos continentes do planeta 
atualmente.

05 – Associe as seguintes palavras de acordo com seu signifi cado no 
texto:

A associação deve ser feita da seguinte forma.
01- Astenosfera
02- Catástrofes naturais
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03- Terremotos
04- Vulcanismos
(3) são movimentos vindos do interior da Terra que fazem com que a estrutura 
da superfície terrestre se modifi que. É um tremor de terra que pode durar 
segundos ou minutos, sendo provocado por movimentos das placas de rocha 
(as placas tectônicas).
(4) Ocorrem quando o material rochoso do interior da Terra chega a superfície 
com altas temperaturas e se solidifi ca formando as rochas;
(1) É uma massa onde as rochas são mais plásticas, onde ocorre o movimento 
das placas tectônicas;
(2) São eventos de origem natural que causam prejuízos porque ainda não 
podem ser controlados pela humanidade.

Objetivo: Fazer uma releitura do texto observando com mais atenção • 
os conceitos e fatos fundamentais. 
Nível de profi ciência: Simples• 
Tipo de questão: Item de reconhecimento• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: a teoria da tectônica de • 
placas e sua infl uência na confi guração dos continentes do planeta 
atualmente.

06- Observe a tabela abaixo e marque (V) verdadeiro ou (F) falso:

A seqüência correta é: V, V, F, F.
Objetivo: Interpretação lógico textual dos dados contidos em uma • 
Tabela. 
Nível de profi ciência: Intermediário• 
Tipo de questão: Item de reconhecimento• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: a Teoria da tectônica de placas. • 
Noções sobre terremotos.

07- Leia a notícia que segue e responda os itens solicitados:
a) O sismo foi de 7.5 graus. Ocorreu a 85 km de profundidade, aproximadamente 
715 km ao norte da capital Lima no Peru.
b) Quatro pessoas foram mortas na cidade andina de Lamas.
c) Região Norte do Brasil. Grande parte da população de Manaus fi cou em pânico, 
onde alguns prédios chegaram a balançar.

Objetivo: Entender as principais características do sismo descrito no • 
texto;
Nível de profi ciência: Intermediário• 
Tipo de questão: Item de reconhecimento• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Noções sobre terremotos. • 
Interpretação lógico textual.
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AULA 22
TEXTO BASE: POR DENTRO DA TERRA

HABILIDADES
Descrever os principais elementos que compõem a estrutura interna da Terra.• 
Relacionar a atividade interna da Terra com a temperatura.• 

ORIENTAÇÕES DIDÁTICO – METODOLÓGICAS
Demonstrar a relação entre a constituição interna da Terra a partir de seus 

componentes: superfície, manto e núcleo, com a temperatura interna e outros 
processos. Recomenda-se também, a utilização quando possível de atividades 
práticas com mapas, globos e maquetes.

Respostas:

01 – Assinale Verdadeiro ou Falso sobre a estrutura interna da Terra

O item correto é o item C
Objetivo: Fazer uma releitura do texto observando com mais atenção • 
os conceitos e fatos fundamentais. 
Nível de profi ciência: Simples• 
Tipo de questão: Item de reconhecimento• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: os elementos, dinâmicas e as • 
partes que compõem o interior da terra.

02 – Complete as lacunas de acordo com o texto:

As lacunas devem ser preenchidas da seguinte forma:
a) Rochas; minerais; gases; água.
b) espessa; 80km; delgada; 40km.
c) 4,5 bilhões; erupções vulcânicas.
d) núcleo; 5000ºC; Sol.

Objetivo: Fazer uma releitura do texto observando com mais atenção • 
os conceitos e fatos fundamentais. 
Nível de profi ciência: Simples• 
Tipo de questão: Cloze• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: os elementos, dinâmicas e as • 
partes que compõem o interior da terra.

03 – Assinale a alternativa que corresponde a resposta certa.

A alternativa certa é a “B”.
Objetivo: Desenvolver a leitura crítica do educando, possibilitando que • 
ele reconheça a defi nição de um determinado conceito implícito num 
texto. 
Nível de profi ciência: Intermediário• 
Tipo de questão: Itens de reconhecimento• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: os elementos, dinâmicas e as • 
partes que compõem o interior da terra.
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04 – Quais são as evidências de que a Terra apesar dos seus 4,5 bilhões 
de anos, ainda não está totalmente resfriada?

A resposta correta é: 
As erupções vulcânicas e toda sua atividade interna.

Objetivo: Desenvolver a capacidade do educando de escrever em • 
poucas palavras a síntese de uma idéia posta no texto base. 
Nível de profi ciência: Simples• 
Tipo de questão: Itens de resposta construída (curta)• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: os elementos, dinâmicas e as • 
partes que compõem o interior da terra.

• 
05 – Preencha camadas internas da Terra de acordo com o que já foi  

estudado no texto.

O esboço simplifi cado deve ser respondido de acordo com a fi gura abaixo.

Objetivo: Fazer uma releitura do texto observando com mais atenção • 
os conceitos e fatos fundamentais. 
Nível de profi ciência: Simples• 
Tipo de questão: Itens de resposta construída (curta)• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: os elementos, dinâmicas e as • 
partes que compõem o interior da terra.

 06 – Leia atentamente os fragmentos textuais abaixo

Relacione o conteúdo de cada fragmento textual as assertivas 
correspondentes:
Seqüência correta: C, A, B, C, A, B

Objetivo: Associar a que se refere o conteúdo de cada fragmento • 
textual. 
Nível de profi ciência: Complexo• 
Tipo de questão: Itens de reconhecimento (médio)• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: os elementos, dinâmicas e as • 
partes que compõem o interior da terra.

Crosta

Manto superior

Manto 

Núcleo externo

Núcleo interno
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AULA 23 
TEXTO BASE: OS ABALOS SÍSMICOS NO BRASIL 

HABILIDADES
Apresentar os eventos sísmicos ocorridos no Brasil, suas causas e efeitos.• 
Realizar a leitura de trechos de jornais que tenham informações a respeito destes • 

eventos para a interpretação e discussão.

ORIENTAÇÕES DIDÁTICO – METODOLÓGICAS
Deve-se realizar debates e outras práticas em sala, relacionando os eventos 
ocorridos e os seus efeitos para as populações atingidas. Recomenda-se estimular 
uma pesquisa anterior em bibliotecas, jornais, revistas e internet a fi m de levantar 
maiores informações contribuindo para a discussão. 

Respostas:

01 - Explique por que os grandes terremotos não são comuns no 
Brasil.

O Brasil encontra-se no centro de uma placa tectônica. Geralmente, as áreas 
mais ativas dessas placas localizam-se nas áreas próximas as bordas. Por esta 
razão, não é comum a ocorrência de grandes abalos no território brasileiro.

Objetivo: Esclarecer que os abalos sísmicos no Brasil não ocorrem • 
em grande quantidade. 
Nível de profi ciência: Simples• 
Tipo de questão: Resposta construída• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: As catástrofes naturais e os • 
riscos ambientais das populações brasileiras. 

02 – Escreva CERTO ou ERRADO nas proposições abaixo:

a) ERRADO
b) ERRADO
c) ERRADO
d) ERRADO
e) CERTO

Objetivo: Fazer uma releitura do texto observando com mais atenção • 
os conceitos e fatos fundamentais. 
Nível de profi ciência: Simples• 
Tipo de questão: Item de reconhecimento• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: As catástrofes naturais e os • 
riscos ambientais das populações brasileiras. Interpretação e produção 
textual. Uso de dicionário, livros, internet e pesquisas orientadas pelo 
professor.

03 – Leia o texto para responder as questões que se seguem:

a) Resposta de ordem pessoal com base nos argumentos expressos no 
texto.
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b) 500 pessoas haviam perdido a vida e mais de 1600 pessoas fi caram feridas 
neste terremoto de aproximadamente 8 graus na escala Richter.
c) Explique o signifi cado dos seguintes termos utilizados no texto
Risco: Possibilidade de perda, situação em que demonstre ou ofereça 
perigo. 
Inundações/ enchentes: processos que derivam do acúmulo em excesso de 
água em determinado local
Vulneráveis: estar em situação passível de perda ou de perigo. 
d) Resposta que dependerá do nível de interpretação do aluno sobre as 
questões abordadas no texto. E propiciará o mesmo a construir um ponto de 
vista sobre o tema abordado.
e) Resposta de ordem pessoal, pois o educando associará a situação do 
texto ao local em que mora.
f) O aluno listará medidas como: remoção de famílias destes locais; oferecer 
infra-estrutura a todas as moradias, entre outros.

Objetivo: Destacar quais os riscos naturais que as populações estão • 
submetidas. 
Nível de profi ciência: Complexa• 
Tipo de questão: Resposta construída• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: As catástrofes naturais no • 
Brasil, seus motivos e principais efeitos conhecidos.

 04 – Imagine a seguinte situação: Na sua cidade irá ocorrer um forte 
terremoto. Trace rotas estratégicas de evacuação do local em que você mora 
e em seguida indique locais seguros para abrigo da população.
Resposta de ordem pessoal. Porém o educando deve apresentar noções 
de conhecimento a cerca das conseqüências de um terremoto, assim como 
estratégias para sobreviver em um abrigo.

Objetivo: Promover a capacidade de observação do local e da noção • 
de orientação. 
Nível de profi ciência: Complexo• 
Tipo de questão: Resposta construída (longa)• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: As eventos naturais e os riscos • 
ambientais para as populações brasileiras. Interpretação e produção 
textual. Atividade orientada pelo professor.

Sugestões de atividade complementar:

Construindo o próprio vulcão.
Material: colorau, argila, vinagre, placa de isopor ou madeira, bicarbonato de sódio, 
areia.
Passo-a-passo: 
Molde a argila sobre a placa de madeira ou isopor, formando uma montanha. Não se 
esqueça da cratera. Deixe secar.
Adicione o bicarbonato de sódio dentro da cratera, em boa quantidade, 
aproximadamente até a metade da montanha.
Misture o colorau com o vinagre e despeje também pela cratera. Pronto! Agora é só 
esperar e o vulcão entrará em erupção...
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AULA 24
TEXTO BASE: A MINERAÇÃO E SEUS IMPACTOS

HABILIDADES
Entender as características da atividade da mineração;• 
Compreender quais os impactos e/ou prejuízos que a mineração causa • 
ao ambiente;
Refl etir sobre as condições precárias atuais de trabalho dos • 
mineradores;

ORIENTAÇÕES DIDÁTICO – METODOLÓGICAS

Conduzir o educando à compreensão de que a medida que a mineração foi 
implantada no Brasil, inúmeros foram os prejuízos para o ambiente e para os 
trabalhadores como a poluição e o esgotamento de rios e solos, e a aquisição 
de doenças.

 Respostas

01- Cite um impacto da atividade mineradora e suas conseqüências para 
o ambiente e para o homem.

A resposta é pessoal, mas deve se referir a pelo menos um exemplo 
dos impactos causados pela mineração associando-os ao seu 
cotidiano. Alguns desses impactos são: desmatamento, modifi cação da 
topografi a, descaracterização da paisagem natural, fuga de animais, 
dentre outros.

Objetivo: Identifi car quais os principais impactos da atividade • 
mineradora.
Nível de profi ciência: intermediária• 
Tipo de questão: resposta construída (média)• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Noções de minerais; • 
Importância econômica e utilidade dos minerais; Impactos da atividade 
mineradora;

02 - Identifi que no quadro abaixo os nomes dos seguintes minerais 
e rochas: bauxita, ferro, ouro, gipsita, mercúrio, feldspato, quartzo, granito, 
mármore.

O educando utilizará sua habilidade perceptiva para procurar as 
palavras no quadro nas posições horizontais ou verticais;

Objetivo: Fixar os principais minerais presentes no caça palavras• 
Nível de profi ciência: intermediária• 
Tipo de questão: resposta construída (média)• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Percepção; Conhecimento • 
acerca dos minerais; 
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03- Marque V para as afi rmativas verdadeiras e F para as falsas:

A seqüência correta é V, F, V, V.
Objetivo: Identifi car as características da atividade mineradora no • 
Brasil;
Nível de profi ciência: fácil• 
Tipo de questão: Itens de reconhecimento (múltipla escolha)• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Principais minerais do • 
território brasileiro; Características da atividade mineradora 
brasileira; 

04 – A bacia do Jaguaribe é uma das maiores exploradoras de argila 
do Estado. O quadro a seguir apresenta alguns municípios do médio e baixo 
Jaguaribe e a quantidade de empresas de cerâmica. Observe as informações 
e responda:

a) são cerca de 100 empresas no ano de 1996.
b) é o município de Itaiçaba
c) Resposta pessoal, na qual o aluno poderá citar telhas, jarros, potes, 
panelas, bancos entre outros.

Objetivo: Identifi car as empresas que realizam a atividade • 
mineradora no médio-baixo Jaguaribe;
Nível de profi ciência: Intermediária• 
Tipo de questão: Itens de reconhecimento (múltipla escolha)• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Noções sobre mineração e • 
seus impactos; A atividade mineradora na região do Jaguaribe; 

05- De acordo com a leitura do texto, aponte quais são os principais 
impactos causado pela atividade mineradora à natureza?

Relacionam-se a poluição hídrica, diminuição de área agrícola, 
descaracterização da paisagem, desmatamento inadequado, extermínio da fauna, 
degradação e erosão dos solos e a problemas com doenças respiratórias, doenças 
de pele e alguns tipos de câncer.

Objetivo: Identifi car no texto os impactos da mineração;• 
Nível de profi ciência: Simples• 
Tipo de questão: Itens de reconhecimento (múltipla escolha)• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Noções sobre mineração e • 
seus impactos; 

06- Com a ajuda de seu professor e da fi gura abaixo que representa o 
Brasil, construa o mapa das principais jazidas e os maiores produtores de 
Ferro, Manganês, Alumínio e Gipsita e Carvão Mineral no Brasil criando uma 
legenda e identifi cando os locais em que ocorrem os minérios de acordo com 
o quadro abaixo:

Dada a complexidade da questão, pode-se solicitar aos educandos que 
apresentem o resultado da questão em folhas de papel madeira ou cartolinas, 
inserindo um mapa ou dois mapas com suas respectivas legendas. A atividade pode 
ser feita em pequenos grupos sendo interessante o professor e os alunos consultarem 
ao longo desse trabalho um atlas geográfi co atual para organizar melhor o mapa.

Objetivo: Estimular e desenvolver a percepção comparativa e • 
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relativa entre os principais minérios e sua distribuição pelo território 
brasileiro;
nível de profi ciência: Complexas• 
tipo de questão: Resposta construída (longa)• 
conhecimentos/conteúdos envolvidos: Noções de minerais; • 
Importância econômica  e utilidades dos minerais;Raciocínio 
lógico; Capacidade de organizar um mapa. Noções de legenda e 
de localização dos estados brasileiros;

07- Imagine que você é um minerador (trabalhador da mineração), 
a partir disso, escreva um pequeno texto para ser enviando a um jornal de 
grande circulação, denunciando uma empresa que funciona com condições 
precárias para os seus trabalhadores. Não esqueça de mencionar como é o 
ambiente e as condições de trabalho oferecidas. 

Essa questão procura simular uma situação em que o educando se 
ponha no lugar de um trabalhador da mineração e, ao mesmo tempo 
saiba criticar as coisas erradas no seu local de trabalho. O professor 
poderá instigar o aluno a listar inicialmente os direitos trabalhistas que 
existem, o que não é obedecido pela suposta empresa, e só assim 
partir para a construção de um texto.

Objetivo: Sensibilizar o educando para a situação inadequada das • 
condições de trabalho dos mineradores.
Nível de profi ciência: complexa• 
Tipo de questão: resposta construída (longa)• 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Noções de textos • 
dissertativos; Como funciona a atividade da mineração; Condições 
de trabalho dos mineradores; Impactos da atividade mineradora.


