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Apresentação
Prezada professora, prezado professor:
O Ensino Médio é a etapa de conclusão da Educação Básica. Ele
é decisivo para a vida de cada uma das jovens e cada um dos jovens
cuja aprendizagem escolar está sob sua responsabilidade. O nosso grande
desejo é que todos eles cheguem ao final com sucesso.
Sucesso na escola significa aprender pra valer. É aprendendo pra
valer que os nossos estudantes poderão iniciar outras caminhadas muito
importantes. Terão, assim, mais chances de entrar para a universidade e de
ingressar no mundo do trabalho.
Nesta caminhada rumo ao sucesso no Ensino Médio, é essencial
que os estudantes tenham um bom domínio das habilidades de leitura e de
raciocínio lógico-matemático. Neste sentido, os indicadores de desempenho
acadêmico de leitura e matemática expressos pelas avaliações externas de
caráter internacional, nacional e estadual – Pisa, SAEB, ENEM, SPAECE –
sinalizam a necessidade de intervenções urgentes.
Daí a idéia deste projeto que se constitui de um material estruturado
para o aluno e para você professor, professora. Um material que visa
lhe apoiar numa ação de grande relevância para o fortalecimento da
aprendizagem dos estudantes do 1° ano do Ensino Médio. No centro desta
ação está a formação do leitor. Isto porque consideramos que ser um
bom leitor é uma condição para que o estudante alcance o desempenho
necessário em qualquer das disciplinas e nas empreitadas da vida.
A nossa intenção, professor, professora, com este material é apoiar
o seu trabalho de docência tentando construir alternativas para a superação
de grandes lacunas no processo de aprendizagem de nossos estudantes. É
certo que ensinar e aprender exige esforço, dedicação, comprometimento.
Mas como diz o poeta tudo vale a pena se a alma não é pequena.
Contamos com todos vocês. O sucesso deste projeto pode
representar excelentes resultados para os alunos. Portanto, a palavra de
ordem é: “Primeiro, Aprender! – Ler bem para aprender pra valer”.
Um grande abraço!
Maria Izolda Cela de Arruda Coelho
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ
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Introdução
Os resultados de Língua Portuguesa e Matemática do Sistema Permanente de
Avaliação da Educação Básica – SPAECE, correspondente ao ano de 2006,
revelaram a manutenção de uma preocupante situação a respeito dos níveis
de competências e habilidades dos alunos das Escolas Públicas em nosso
Estado, tanto do Ensino Fundamental quanto do Ensino Médio. Numa Escala
de Desempenho de 0 (zero) a 500 (quinhentos), em língua portuguesa, 22,89%
dos alunos de 8ª série (atualmente 9º ano) evidenciaram – no SPAECE 2006 –
um desempenho que os situam no nível 200 da referida escala, enquanto 39%
dos mesmos estão abaixo deste nível. Isso significa que quase 62% dos alunos
egressos do Ensino Fundamental se situam, em termos de competência em língua
portuguesa, num nível desejável para a 4ª série ou 5º ano do Ensino Fundamental
(que é o nível 200 da referida Escala de Desempenho). Na verdade, apenas
5,22% situam-se no nível desejável para os alunos de 8ª série ou 9º ano, o nível
275. Em Matemática, embora a Escala de Desempenho tenha outros valores, os
resultados são qualitativamente aproximados: 55,96% dos alunos estão abaixo do
225 da média geral da série e apenas 21,5% situam-se nesse nível.
Diante de tais resultados, a conclusão mais geral a que se chega é que a maioria
dos alunos que ingressa no 1º ano do Ensino Médio não possui as competências
e habilidades necessárias para o bom desempenho acadêmico nesta importante
etapa da Educação Básica.
Tomadas as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática como disciplinaseixos que entretêm relações com as demais disciplinas, isso significa dizer que
o baixo nível de proficiência em português – leitura – tem conseqüências na
totalidade das disciplinas, e em matemática, naquelas que se servem de cálculos
e raciocínios aritméticos e geométricos para o desenvolvimento e a aprendizagem
de seus conteúdos. Em geral, isso quer dizer que as competências amplas de
leitura e de raciocínio lógico-formal avaliadas pelo SAEB, e que são a referência
para o SPAECE, estão em grande parte ausentes nos alunos que ingressam no
Ensino Médio.
Diante desse quadro, constatou-se a necessidade do desenvolvimento de uma
ação específica no 1º ano do Ensino Médio com vistas ao desenvolvimento
e à consolidação de habilidades e competências básicas imprescindíveis ao
aprendizado das matrizes curriculares próprias a cada uma das disciplinas a serem
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cursadas. De maneira específica, trata-se de uma ação conjunta e articulada das
diversas disciplinas, no âmbito da Rede Estadual de Ensino Médio, com vistas a
desenvolver a capacidade de leitura, compreensão textual e articulação lógicoformal de conteúdos. Esse propósito ganha concretude na ação Primeiro,
aprender!, parte de um programa mais amplo desenvolvido pela Secretaria da
Educação do Ceará, intitulado Aprender pra valer.
Sob o lema “Ler bem para aprender pra valer”, o projeto Primeiro, aprender! teve
sua primeira aplicação no ano de 2008. Agora, o material didático do projeto
sai numa versão revisada e atualizada, inclusive com a participação de muitos
dos professores e professoras que, em 2008, se envolveram com a execução
do mesmo em sala de aula. Nesta nova versão, será desenvolvido em seis
semanas a mais do que foi no ano de 2008, chegando a ocupar 45% da carga
horária anual do 1º ano do Ensino Médio. Nos quatro meses e meio de execução
do projeto, todas as disciplinas terão como foco a consolidação da competência
leitora através do uso de material estruturado, organizado no Caderno da aluna
e do aluno e neste Caderno da professora e do professor.
O Primeiro, Aprender!, portanto, é uma ação coordenada de maneira unitária que
visa posicionar favoravelmente, em termos de competências e habilidades, os
alunos do 1º ano para cursarem com sucesso o Ensino Médio. O material didático
do projeto está organizado para proporcionar aos alunos a transição dos atuais
níveis de desempenho para outros que os aproximem daqueles esperados tendo
por referência os descritores das matrizes do PISA, do SAEB e do SPAECE e
que são requeridos para a aprendizagem efetiva dos conteúdos constitutivos das
matrizes curriculares do Ensino Médio.
No centro desta ação de consolidação de competências e habilidades básicas está
a formação de leitores, considerando que a leitura ocupa papel preponderante na
vida humana, em especial no sistema escolar, que tem como um de seus principais
objetivos ensinar conceitos por meio de práticas que requerem habilidades de
leitura. Desta forma, o objetivo é desenvolver e consolidar conceitos, competências
e habilidades das diversas disciplinas, considerados como necessários ao bom
desempenho dos estudantes ao longo do ensino médio, focalizando as habilidades
de compreensão de textos, raciocínio, articulação lógico-abstrata de conteúdos e
resolução de problemas.
Considerando este objetivo, as aulas propostas no Caderno da aluna e do aluno,
em qualquer das disciplinas tem o texto como unidade de ensino. A estruturação
do material obedece metodologicamente um caminho didático que vai do mais
simples ao mais complexo, tanto em termos de conteúdo e níveis de abstração
lógico-analítica quanto de questões e atividades. O mais simples consiste no atual
nível em que se encontra a maioria dos alunos que estão ingressando no 1º ano
do Ensino Médio e o mais complexo no nível necessário ao curso do Ensino Médio
conforme as exigências das matrizes curriculares de cada disciplina.
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Para o planejamento e desenvolvimento do programa de ação foram constituídas
equipes de professores por disciplina, sob a direção de um professor-coordenador.
Essas equipes, com base nos descritores do PISA, do SAEB e do SPAECE, bem
como nas matrizes curriculares atualmente estabelecidas para o Ensino Médio,
definiram conteúdos e etapas do desenvolvimento destes, a partir dos quais
elaboraram os materiais de leitura e atividades a serem trabalhados em sala de
aula.
A atual versão do material didático do projeto contou com uma ampla participação
das professoras e dos professores que, em 2008, se envolveram com a execução
do mesmo. Esta participação se materializou na análise e avaliação do material
em cada escola, em encontros regionais no âmbito de cada Coordenadoria
Regional de Desenvolvimento da Educação – CREDE e da Superintendência
das Escolas Estaduais de Fortaleza. Todo este processo teve sua culminância
no Encontro Estadual de Avaliação do Primeiro, Aprender! em setembro de 2008
com a participação de 400 professores. Neste encontro foi escolhida uma equipe
de 32 professoras e professores com representação de todas as disciplinas para
contribuir com as equipes de autores na sistematização das revisões, atualização
e ampliação do material didático do projeto.
No Caderno da aluna e do aluno, cada aula de qualquer das disciplinas é
organizada a partir de um texto-base (um portador de leitura de diversas naturezas).
Este consta de um amplo leque de tarefas com diferentes tipos de textos, incluindo
não somente passagens em prosa, mas também vários tipos de documentos como
listas, formulários, gráficos e diagramas.
Já este Caderno da professora e do professor se compõe de orientações
didático-metodológicas gerais e específicas, apresentando os objetivos do
programa em cada disciplina, bem como em cada aula. Além disso, para cada
aula são apresentadas as habilidades de leitura e/ou raciocínio lógico a serem
consolidadas; as habilidades específicas do campo de estudo/disciplina a serem
desenvolvidas; procedimentos para a condução da aula; e explicação de cada
questão/atividade – incluindo objetivo, conhecimentos/conteúdos envolvidos e
resposta com notas explicativas.
Mais uma vez, é com vocês professoras e professores! Sua competência, disposição
e criatividade serão determinantes para o fortalecimento da aprendizagem dos
alunos, medida de sucesso deste projeto.
A Coordenação Geral
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Aulas 61 e 62 - Gráfico de Função

“ (...) é necessário que os alunos captem logo e com toda clareza a noção
de função, para o que eles devem construir e estudar, eles mesmo, exemplos
variados em domínios diferentes, tais como a álgebra, a aritmética, a geometria,
a física e a vida diária, etc.
Gustave Choquet
Cara professora, caro professor,
Nesta aula é retomada a abordagem e o estudo de funções. As funções
são de importância magna em matemática e em suas aplicações nos mais
diferentes ramos do conhecimento e no cotidiano do ser humano.
A representação gráfica de uma função real de variável real, num
plano, é o foco da nossa atenção.
A realização desta aula deve ocorrer em dois encontros, tendo em
vista o grande número de exemplos e exercícios que ocuparão os alunos
na leitura, na observação, no desenvolvimento de cálculos, na construção
de tabelas e desenhos, etc. todo material contido neste caderno ainda
pode ser complementado e ilustrado conforme a evolução da aula. Para
tanto, sugerimos que outros exemplos e ilustrações sejam previamente
preparados para colocação em momento oportuno.
Almejamos pleno sucesso na condução da aula.

Compreendendo as Idéias
O texto apresentado aos alunos inicia com uma recordação de conceitos
básicos envolvidos no contexto das funções. Estes conceitos devem ser
plenamente dominados pelos alunos.
A nomenclatura, a marcação de pontos em um plano com base em um
referencial cartesiano, a construção de linhas de ligam pontos também devem
ser dominados pelos alunos. Por isso, o texto aborda estes aspectos.
Assim, o gráfico de uma função real de variável real é apresentado com
identificação entre um conjunto de pares ordenados ( x, y= f(x) ) e o próprio
desenho deste conjunto, quando possível.

Matemática
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Organizando o pensamento
No diálogo entre nossos personagens Aline, Bruno e Otávio é observado a
boa compreensão do texto. Colocações sobre a impossibilidade da construção
do gráfico de algumas funções reais de variáveis reais devem ser esclarecidas.
Como sugestão, lembramos aqui uma destas funções:
Y = f(x)

x, se x é uma variável racional
-x, se x é um número irracionlal

No entanto, não devemos perder de vista que o foco da presente aula é a
construção de gráficos de funções polinomiais de expressão algébrica de 1° e
2°graus.
Praticando o conhecimento
No caderno apresentado ao aluno é apresentado um comentário inicial,
no qual está explicada a conduta da construção de tabelas de pares ordenados
baseadas nas funções analisadas. Os pares ordenados correspondem aos pontos
do plano que servirão de ícones para o esboço do gráfico de cada função.
São apontadas algumas considerações sobre a construção das tabelas,
devendo o professor esclarecer e ilustrar, se for o caso, complementando as
orientações colocadas.
Como o texto do comentário é longo, recomendamos que o professor
acompanhe a leitura feita pelos alunos e, se oportuno auxilie-os no entendimento
das recomendações e sugestões contidas no texto.
Vale salientar que os gráficos que serão construídos nesta aula são linhas
retas e parabólicas, conforme a função polinomial seja do 1° ou do 2°grau.
Estão, a seguir, apresentados as tabelas e os gráficos de algumas funções
listadas no Item 1
a)

c)

x
-1
0
1
__
2
3
5
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y=f(x)
-8
-6
-5
0
4

d)

h)

x
-2
-1
0
2
5
13
__
3

y=f(x)
12
9
6
0
-9
-7

m)

x

y=f(x)

-3

9

-2

0

-1

-5

0

-6

1

-3

3
__
2

0

2

4

-1
__
4

-49
___
4

Sobre o Quesito 2 observamos o que segue:
1. No caso da função do 1° grau, temos um gráfico de uma reta crescente
segundo a orientação crescente do eixo dos x quando o valor de a é
positivo, decrescente quando o valor de a é negativo e horizontal quando
a= 0 (neste caso a função não é representada por uma expressão
polinomial do 1°grau). No caso de uma função do 2°grau, temos um
gráfico de uma parábola voltada para cima (concavidade para cima)
quando a é positivo,voltada para baixo quando a é negativo e, quando
a = 0 o gráfico não é uma parábola;
2. No caso de f(x) = ax + b , a interseção do gráfico da função com o
b , 0)
eixo dos y é o ponto (0, b) e com o eixo dos x é o ponto ( – ___
a
considerando a ≠ 0; No caso de g(x) = ax2 + bx + c, a interseção do
gráfico da função com o eixo dos y é o ponto (0,c) e, com relação ao
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eixo dos x, se houver, o(s) ponto(s) será(ão) o(s) par(es) ordenado(s)
(x,0) com x sendo solução real da equação ax2 + bx + c = 0;
3. Veja comentários no ítem 1;
4. Se o gráfico de g(x) = ax2 + bx + c possui dois pontos de interseção
com o eixo dos x, (x1,0) e (x2,0), então o vértice da parábola será o
x1 + x2 , f(x )). Se a interseção é um único ponto (x ,0),
ponto (xv = ________
v
0
2
este ponto é também o vértice da parábola; No caso do gráfico não
possuir interseção com o eixo dos x, os procedimentos anteriores não
serão possíveis; Existem, no entanto, alternativas outras de identificar o
vértice (xv ,yv ) da parábola, podendo resumir na aplicação das fórmulas
b2 – 4ac
b e y = – ________
, as quais não serão demonstradas
xv = – ___
v
2a
4a
nesta aula; vale salientar que as fórmulas apresentadas conduzem à
identificação do vértice em qualquer situação;
5. Veja comentários no item 4.
Demonstrando que aprendi
Questão 1
O gráfico de f(x) = 2x – 10 é uma reta que cruza os eixos coordenados nos
pontos (0, -10) e (5, 0 ). Logo a alternativa correta é a c).
Questão 2
O gráfico de g(x) = x2 – 4x - 12 é uma parábola que cruza os eixos coordenados
nos pontos (0, -12) e (-2, 0) e (6, 0).Logo a alternativa correta é a d).
Questão 3
O vértice da parábola que é o gráfico da função g(x) = - x2 – 4x + 5 é o ponto
(-2,9) logo a alternativa correta é a b).
Questão 4
Podemos afirmar que:
a) O gráfico é a reta horizontal formada pelos pontos (x, a), x
observação no item 1 do Quesito 1;

; veja

b) No caso da função do 1° grau, como o gráfico é uma reta, é suficiente
serem conhecidos dois pontos da reta e, então, a tabela pode ser
construída com somente dois pares ordenados. No caso da função do
2° grau, cuja linha do gráfico é uma parábola, no mínimo devem ser
conhecidos os pontos de interseção com os eixos coordenados e o
vértice. Neste último caso, são várias as situações a considerar, sendo
recomendável uma tabela com expressivo número de pares ordenados,
o que permitirá a confecção de um desenho correto.
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Aulas 63 e 64 - A Álgebra e os Sistemas de Equações

Compreendendo as Idéias
Cara professora, caro professor,
No texto para o aluno procuramos resgatar, brevemente, a ascendência
da álgebra dos povos mesopotâmicos até Viète. Este último, considerado para
alguns matemáticos historiadores como o pai da álgebra. Diversos outros
estudiosos têm méritos suficientes para serem destacados como contribuintes
para o desenvolvimento da álgebra, evidentemente, cada um deles colocados
em sua época. Para citar apenas mais um — e não ficar somente com Viète —,
realçamos o trabalho do grego Diofanto onde destacamos a obra intitulada
Aritmética que trata da teoria algébrica e parece ter sido a intenção do autor
acrescentar-lhe um anexo onde constava a resolução de 130 problemas variados
que envolviam equações do primeiro e segundo graus. Sobre Diofanto, o Prof.
Howard Eves afirma que,
Diofanto de Alexandria teve uma importância enorme para o
desenvolvimento da álgebra e uma grande influência sobre os
europeus que posteriormente se dedicaram à teoria dos números.
Tal como no caso de Herão, nada se sabe com certeza acerca da
nacionalidade de Diofanto e da época exata em que viveu (...) a
maioria dos historiadores tende a situá-lo no século III de nossa
era. Além do fato de que sua carreira floresceu em Alexandria,
nada mais de certo se sabe sobre ele.(...) Diofanto escreveu três
trabalhos, Aritmética o mais importante deles, Sobre Números
Poligonais, do qual restou apenas alguns fragmentos e Porismas
que se perdeu. (Introdução à Historia da Matemática, Howard
Eves, Unicamp, S.Paulo, 2004)
Ainda sobre Diofanto, o Prof. Eves registra que o seu trabalho se
caracterizava pela falta de métodos e o emprego repetido de artifícios
engenhosos, acrescentando que Diofanto só admitia respostas entre números
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racionais positivos e, na maioria dos casos, satisfazia-se com uma resposta
apenas do problema. Dessa última afirmação podemos concluir que, o célebre
matemático, não tinha como critério e norma em seus estudos, a utilização de
uma Metodologia de Resolução de Problemas.
Organizando o Pensamento
O Professor deve ter observado que, sob a sua orientação, um vasto
campo de pesquisa pode ser desenvolvido pelos alunos sobre a emergência e
desenvolvimento da álgebra. Os registros que fizemos apenas colorem levemente
esta importante área da História da Matemática. Mesmo assim, é possível,
diante das informações da aula, motivar os alunos para o estudo da álgebra
com significado e compreensão. O diálogo mantido entre Bruno, Otávio e Aline,
tem este objetivo. Relativamente às questões propostas, apenas anotaremos o
acerto ou erro das afirmações, eis que, o texto e o diálogo ensejam e induzem as
respostas. Desse modo, consideramos: a) falsa; b) falsa; c) correta; d) falsa;
e) correta.

Praticando o Conhecimento
1ª Questão
a) O Professor deve organizar o trabalho dos alunos — em grupo ou
individualmente — para que se torne bastante produtivo. A formação do
conceito de sistema de equação poderá ser viabilizado dependendo do
nível de exercitação intensiva, significativa e compreensiva. Observe
que, utilizando a operação soma no conjunto dos naturais, poderíamos
ter os pares de números (1, 14), (2, 13), (3,14).............(1, 14), e (14, 1),
(13, 2), (3, 12) ........(14, 1) onde cada elemento do par, seria representado
por ( kg de açúcar, kg de arroz) Tudo isto quando analisamos a situação
da primeira balança. Note que estes pares informam a quantidade de quilos
de, respectivamente, açúcar e arroz que, somados, totalizarão 15 quilos.
Por exemplo, o par (2, 13) tem o significado de que será preciso dois
quadrados mais 13 triângulos para que tenhamos o total de 15 quilos
e, assim, os pratos da balança permaneçam em equilíbrio.
b) Aproveitando o raciocínio desenvolvido no item a, sugerimos o seguinte
encaminhamento:
I. Quilos de açúcar serão representados por um quadrado ( ) e quilos de
arroz serão representados por um triângulo ( );
II. Pela primeira balança podemos escrever que

+

= 15 quilos;

III. Pela segunda balança podemos escrever que

+

+

= 20 quilos;

IV. Basta agora mostrar aos alunos que a soma de dois quadrados
é equivalente ao a duas vezes um quadrado — ou o dobro de um
quadrado —, formar o sistema de equações, como a seguir:
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+
= 15
2 +
= 20
Neste momento, o Professor deve chamar a atenção dos alunos, informandoos de que, o quadrado e o triângulo, podem ser substituídos por letras, tais como
x, y ou z — as mais comumente usadas. Convém que, nesta oportunidade, seja
utilizado o método das tentativas para resolver o sistema. Este procedimento
favorecerá a compreensão do fato de que a solução terá que ser única. Ou seja,
o aluno deverá encontrar um valor único para o quadrado — a quantidade de
quilos de açúcar — e, também, um valor único para o triângulo — a quantidade
de quilos de arroz. Finalmente, é importante que todos concluam que, estes dois
valores dados como resposta, devem satisfazer às duas equações.
2ª Questão
O trabalho desta questão será facilitado pelo desenvolvimento satisfatório
da anterior. Daremos apenas alguma sugestões de abordagem metodológica.
I. Não sabemos a quantidade de alunos da turma; por este motivo, o
representaremos por x;
II. A Professora ofereceu 10 barras de chocolate aos alunos
premiados e sobraram 12 barras; representaremos a situação por
III. Quando ela ofertou 12 barras de chocolates para cada
aluno, então faltaram 6 barras; a situação será então:
IV. As equações que representam as duas situações, podem ser igualadas
porque ambas representam, conforme os itens ii e iii, respectivamente,
Basta, então,
resolver a equação a seguir:
Resposta: A Professora poderá oferecer 9 chocolates para cada aluno
premiado. Note que o total de alunos premiados será de 102.
3ª Questão
Trata-se da aplicação direta da Metodologia de Resolução de Problemas que,
certamente, não causará nenhuma dificuldade aos nossos alunos.

Demonstrando que Aprendi
Conforme dissemos na aula do aluno, esta situação-problema já foi tratada
anteriormente. Agora, a análise e resolução deve ser realizada utilizando o
conhecimento algébrico, no âmbito dos sistemas de equações do 1º grau. Nos
procedimentos da Metodologia de Resolução de Problemas, deve ser levado
em conta que:
Matemática
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I. Convém fazer as seguintes definições:
• x representará o número de patos;
• y representará o número de carneiros.
II. Os patos têm dois pés e os carneiros têm quatro. No total, são 30
bichos.
III. Do item anterior, podemos escrever as duas equações:
•

e

que determinam o sistema:
Resolvendo o sistema, encontraremos x = 13 e y = 17. Ou seja, no quintal
de Aline existem 13 patos e 17 carneiros.
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Aula 65: Equivalência entre moedas

Compreendendo as Idéias
Prezada professora, prezado professor,
A invenção da moeda representou um extraordinário avanço na
historia da humanidade. A moeda hoje é parte integrante da sociedade
e interage com ela independente da cultura. Permitiu o aperfeiçoamento
das transações comerciais, substituindo a prática da simples troca de
mercadorias. Seria ótimo se tivéssemos uma moeda universal. Não o temos.
Então é importante que tenhamos habilidade na conversão dos valores de
uma moeda para outra. É a equivalência entre moedas o foco desta aula.
O texto contém informações e dados que permitem resolver, com êxito,
os exercícios propostos nas partes 2, 3 e 4. São exercícios de aritmética
cujas soluções exigem apenas o conhecimento básico sobre as operações
elementares e um pouco de proporcionalidade.

Organizando o Pensamento
Sugestões para a solução dos exercícios propostos:
1. Se US$ 8700,00 dólares foram trocados por R$ 16 530,00, então o valor
de um dólar em real é 16530 : 8700 = 1,9. Então um dólar vale 1,90 reais.
Opção c.
2. Marcos trocou R$ 7 350,00 por US$ 4200,00. Então, na ocasião o valor
de um dólar era 7350 : 4200 = 1,7. Então o valor de um dólar era 1,75
reais. Opção a.
3. Marcos chegou à França com US$ 4 200,00. Como um Euro valia
US$ 1,58, os US$ 4200,00 foram trocados por 4200:1,58 = 2658,23
euros, aproximadamente. Opção c.
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Praticando o Conhecimento
Sugestões para solução dos exercícios propostos:
1. Eles ficaram 10 dias na França e gastaram em média 250 euros por dia, o
que totaliza aproximadamente 2500 euros. Como um euro valia R$ 2,73,
o equivalente em reais ao gasto de Marcos na França foi 2500 x 2,73 =
6825. Então Marcos gastou na França aproximadamente R$ 6825,00.
Opção a.
2. A família gastou US$ 8450,00 durante as férias. Como eram 4 pessoas
o gasto médio por pessoa foi 8450 : 4 = 2112,5. Assim o gasto médio por
pessoa foi US$ 2112,50. Opção c
3. Como um franco suíço valia US$ 0,986972, o gasto de Marcos em franco
suíço foi 8450 : 0,986972 = 8561,54. Marcos em sua viagem gastou
8561,54 francos suíços. Opção c.
Demonstrando que Aprendi
Sugestões para solução dos exercícios propostos:
1. Sendo um dólar equivalente a R$ 1,75, temos as equivalências:
Um franco suíço ≡ 0,986972 dólares ≡ 0,986872x1,75 reais ≡ 1,73 reais
Uma libra inglesa ≡ 1,98 dólares ≡ 1,98 x 1,75 reias ≡ 3,46 reais
Um euro ≡ 1,58 dólares ≡ 1,58 x 1,75 reais ≡ 2,76 reais
2. A cotação do real em cada uma destas moedas é:
Sendo um franco suíço ≡ 1,73 reais, segue que um real ≡ 1:1,73 franco
suíço = 0,58 franco suíço. Analogamente: um real ≡ 1: 3,46 = 0,29 libras inglesas.
um real ≡ 1: 2,76 = 0,36 euros.
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Aulas 66 e 67: Trabalhando com Porcentagens no Cálculo de
Juros
Cara professora, Caro professor,
Porcentagem e juros são palavras
que dizemos e ouvimos cotidianamente.
Apesar dessa utilização e convivência diária,
observamos que, em algumas pessoas, tais
conceitos não estão bem formados. Para
que você faça a sua própria avaliação junto
aos seus alunos, submetemos a eles, como
reflexões iniciais, algumas questões sobre o
assunto. Alongaremos, no decorrer desta aula,
os aspectos necessários e fundamentais para
a formação e desenvolvimento conceitual de
porcentagem e juros.

Compreendendo As Idéias
O texto que apresentamos para o aluno focaliza um evento ocorrido no
início do século XIX e relacionado com a questão da escravatura brasileira. Mais
precisamente, focalizamos o processo de alforria da escrava Maria Thomásia
Baptista, fato acontecido na Bahia. Para subsidiar a sua aula com maiores
informações, veja excerto de artigo publicado na Revista Brasileira de História:
O historiador Ricardo Tadeu C. Silva (2000), 10 em seus estudos sobre
regiões do interior da Bahia, identificou um crescimento progressivo das
ações de liberdade ao longo do século XIX. Na sua compreensão, elementos
como a Lei do Ventre Livre (de 1871, que oficializava a prática do pecúlio),
a extinção do tráfico atlântico, a mudança do eixo econômico do Nordeste
para o Sudeste e o advento do movimento abolicionista na Bahia seriam
os desdobramentos decisivos a acentuar tal tendência. Mas, certamente, o
tráfico interprovincial foi um componente decisivo àquela conjuntura.11
Outra informação importante que se depreende da pesquisa está no tipo
de cartas ‘concedidas’. Dos 407 escravos alforriados, 114 (28%) receberam
cartas incondicionais, 159 (39%) cartas condicionadas à prestação de serviços
e 134 (33%) adquiriram as suas cartas com pecúlio (ver Tabela 1).

Como podemos observar, os contratos de alforria mediante cartas de
pecúlio, o caso da escrava Thomásia, correspondia a 33% dos registros anotados
pelo historiador. Com relação ás cartas condicionadas, o mesmo artigo a firma
que:
A concessão ‘gratuita’ de uma alforria ‘sob condição’ constituía-se muito
mais numa estratégia de controle do que numa demonstração de generosidade
por parte dos senhores. Essa situação foi assinalada, em outros trabalhos:
Será realmente ‘gratuita’, como gostam de escrever certos senhores, essa
liberdade concedida sob a condição de o forro permanecer escravo enquanto
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vivos forem o senhor, ou seu filho, sua irmã ou qualquer dos outros membros
da família? Na verdade, ela é paga muito caro, é sempre revogável e torna
o escravo libertável ainda mais dependente, pois ele sabe que a menor
desavença, um instante de mau humor, pode pôr abaixo o edifício duramente
construído de sua futura libertação. (Mattoso, 1990, p.184)

Na carta de Catharina, escrava de Manoela Sofia de Castro, constava que
deveria: “criar os filhos que tiver minha filha ... Se porem faltar a referida escrava
á condição estipulada, recomendo a todos os meos herdeiros que considerem
sem nenhum effeito esta alforria”. 19 Mais duas referências: a carta da escrava
Rosa, de 37 anos: “de servir minha mulher 7 annos com respeito e obediência
sob pena de ficar sem efeito se não for cumprida”. 20 A escrava Maria Isabel,
de D. Luiza Maria da Trindade, deveria “me servir em quanto viva eu for, e se
por ventura casar durante minha existência, fica sem efeito a carta”. 21 Não
resta dúvida de que, também no sertão, “a luta dos cativos pela alforria aparece
geralmente num tecido mais amplo de relações e conflitos” (Chalhoub, 1990,
p.111). O referido autor demonstrou, através do cruzamento de ações de liberdade
e autos criminais, a validade desse aspecto no Rio de Janeiro.
Estas são nossas contribuições pedagógicas com o fito de tornar o assunto
porcentagem - uma ferramenta para o cálculo de juros – mais cativante e
prazeroso.
Organizando o Pensamento
Observe as posições assumidas por Bruno, Otávio e Aline. A finalidade
do diálogo que organizamos entre os nossos conhecidos personagens é o
questionamento dos aspectos gerais do assunto escravidão brasileira. Especulase que, no âmbito comercial e financeiro, esse fato histórico oportunizou, em
nosso país, a implantação de um sistema formal de cobrança de juros, por meio
do cálculo porcentual. Acrescentamos tênues informações complementares
acerca da implantação oficial da primeira estrutura bancária, na cidade
portuária italiana Gênova, no século XIII, que evoluiu para a gigantesca rede
bancária internacional que compõe a realidade moderna. Mostramos que os
registros oficiais dão conta de que, a pretexto de recolher como depósitos os
recursos monetários excedentes de comerciantes genoveses, deu-se o primeiro
passo para a instituição de uma prática: fazer o dinheiro render dinheiro pela
cobrança de uma taxa porcentual. Este rendimento que o dinheiro passou a
proporcionar foi intitulado de JUROS.
1ª Questão
a) Falsa;
b) Verdadeira: foram incluídos os juros de 17mil 165 réis;
c) Verdadeira: basta subtrair de 247 mil 165 réis, o total depositado,
230:000 mil-réis;
d) Falsa;
e) Verdadeira: juros de 7% sobre 230:000mil réis é igual a 16 mil e 100 réis
e se for 10%, será igual a 23:000 mil-réis.
2ª Questão
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Trata-se de uma questão inteiramente subjetiva. A condução da aula com a
ampla discussão do texto e de sua parte complementar, formarão e organizarão
as estruturas de raciocínio para a adequada interpretação e resposta a ser
emitida pelo aluno.
Praticando o Conhecimento
1ª Questão
Além do rigor no detalhamento, é auto-explicativa por tratar-se da
aplicação ipsis litteris da Metodologia de Resolução de Problemas. O assunto
também e enfaticamente, trabalhado na Aula 40.
2ª Questão
a) As duas propostas são diferentes. A mais interessante financeiramente
é a que o Pai de Aline já trazia pela pesquisa realizada em outra loja.
b) A primeira loja cobraria uma porcentagem de 7,5%. A segunda, que
está sendo visitada por Aline e seu Pai, oferece um taxa porcentual de
8,5%, nas mesmas condições de parcelamento.
c) A primeira loja cobraria R$213,75 de juros, enquanto que, na segunda,
o total de juros seria maior e equivalentes a R$242,25.

Demonstrando Que Aprendi
Antes de apresentarmos as respostas, insistimos no fato de que os alunos
devem ser acompanhados pelo Professor na utilização da Metodologia de
Resolução de Problemas. Lembramos a importância da compreensão do
significado do 1º e 4º Procedimento.
1ª Questão
a) R$0,13: basta subtrair de R$1,78, R$1,65;
b) A rigor não houve aumento nos meses jan/fev/mar/abril de 2008. Se
o aumento aprovado pelo governo foi a partir de 1º de maio/08, e
desejarmos saber como ele se distribui igualmente no período entre
dezembro/07 e maio/08, basta dividir o valor do reajuste, R$0,13
por 4, o número de meses. A resposta seria, neste caso, R$0,03,
aproximadamente.
c) 7,88%. Note que este percentual incidindo sobre R$1,65, resulta em
R$0,13.
2ª Questão
A camisa custa R$20,00. Basta relacionar o percentual de 12% com o seu
equivalente em real, ou seja, R$2,40.
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Aulas 68 e 69: Juros simples

Cara professora, caro professor,
Esta aula trata de juros simples. Nosso objetivo é fazer com que nossos
alunos desenvolvam uma certa habilidade no trato de operações financeiras
simples. Este processo já foi iniciado nas aulas de porcentagem.

Compreendendo as idéias
O texto enfoca de maneira direta e resumida o conceito geral de juros e da
ênfase aos juros simples. É importante que estes conceitos sejam vivenciados
através de exemplos numéricos e práticos. Sugerimos apresentar uma justificativa
para o que chamamos de equação fundamental dos juros simples ( J = C.i.n ),
utilizando “regra de três “. Outros exercícios devem se propostos. Maior número
de exercícios , melhor desempenho dos nossos alunos.
A situação apresentada está transcrita abaixo. Vamos dar sugestões para
as respostas das perguntas formuladas, levando em conta os procedimentos
sugeridos na aula da aluna e do aluno. Faremos isto na parte 2.
Considere a seguinte situação:
Bruno comprou um automóvel por R$ 37.000,00. Deu uma entrada de
R$ 17.000,00 e o restante financiado em 2 parcelas mensais e iguais, sendo a
primeira paga 30 dias após a compra. Fez um seguro para o carro que custou
R$ 2.400,00, pago à vista e pagou R$ 740,00 de IPVA em três vezes sem juros.
Estima-se que a depreciação do carro do Bruno seja 1,5% ao mês. Considerando
que o custo do dinheiro é 2% ao mês e que estamos no regime de juros simples,
pergunta – se:
Qual o valor de cada uma das parcelas que Bruno ficou devendo?
Ate o final do primeiro mês qual o gasto do Bruno com o automóvel?
Por quanto Bruno venderia o automóvel um ano depois da compra?
Organizando o Pensamento
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Procedimento 1 e 2 :
Bruno deve pagar R$ 20.000,00 em duas parcelas com 30 e 60 dias, com
taxa de financiamento de 2% ao mês, no sistema de juros simples.
Ao final do primeiro mês, Bruno pagou a entrada, a primeira parcela, o
seguro e a primeira parcela do IPVA.
Para encontrar o valor de venda do automóvel um ano após a compra basta
verificar que, sendo juros simples, a cada mês a desvalorização é constante e
igual 1,5% de R$ 37.000,00.
Procedimento 3.
a) Cálculo das parcelas:
Seja P o valor de cada parcela. Devemos ter:
P
P
2,06
1
1
+ _________
P = ( _______
+ _______
) ou 20000 = R ___________
=P
20.000 = _________
1+0,02
1+0,04
1,02.1,04
1,02
1,04

que R = 20000

1.0608
___________
2,06

=

21216
___________
2,06

2,06
___________
1,0608

. Segue

= 10.299. Então cada uma das parcelas é de

R$ 10.299,00
b) Gastos do Bruno até o final do primeiro mês.
Entrada..... R$ 17.000,00
Prestação R$ 10.299,00
Seguro

R$ 2.400,00

IPVA

R$

Total

R$ 29.945,66

246,66

c) A cada mês a desvalorização do carro do Bruno é:
3. 7
d = 322
x59222 = 1,5 x 370 = 555. Ao longo de 12 meses, será:

12 x 555 = 6.660. Então um ano após a compra, Bruno venderia o carro por
R$ 30.340,00.
Procedimento 4. (verificação e confirmação das respostas)
a) Veja que, no regime de juros simples, R$ 20.000,00 atualizado para a
data da segunda parcela equivale a R$ 20.800,00. Se atualizarmos a
primeira parcela para a data da segunda e somarmos com a segunda
obtemos uma quantia próxima de R$20 800,00. Eventuais diferenças
deve-se às aproximações feitas no cálculo das parcelas.
b) e c) – Verificações óbvias.

Praticando o conhecimento
Daremos sugestões para soluções dos problemas propostos
01. Temos um capital de R$ 56.000,00, uma taxa de 12% aa e o tempo de
5 anos. Aplicando diretamente a fórmula J= C.i.n, o resultado segue: J
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12
= 56.000x _____
100 x5 = 560x60 = 33.600. O juro produzido é R$ 33.600,00.
Se o tempo for 5 anos e sete meses basta usar, na fórmula, o tempo

como fração do ano(12 meses): n =
12
_____
100

J = 56.000x x
R$ 37.520,00.

67
_____
12

67
_____
12

. Neste caso teremos:

= 560x67= 37x520. Então teríamos o juro de

Veja que neste caso poderíamos ter calculado separadamente o juro
dos 7 meses e somado com o juro dos 5 anos que já tínhamos calculado
anteriormente.
02. Neste caso consideraremos o tempo como fração do ano (360 dias).
525
Como 1 ano, 5 meses e 15 dias são 525 dias, faremos na fórmula n = _____
360
9
525
9x525
525
_____
_____
_____
. Segue que J = 13.000. _____
100 . 360 = 13. 36 = 13. 4 = 1.706,25. O juro

obtido é então R$ 1.706,25.
= 25.704,00.

03. Neste caso, da fórmula geral, obtemos C =

Então o capital que satisfaz as condições do problema é R$ 25.704,00.
J
04.Usando a formula geral obtemos n = _____
C.i . Substituindo os valores J, C e

53:
i com os dados do problema obtemos: n = 9422
=
0
8
322

53
_____
72

< 1, transformaremos

por 12. Assim temos
25 d, pois

5
____
6

53
_____
72

53
_____
72

318
_____
72.6

=

53
_____
72

anos. Sendo

anos em meses. Para isto basta multiplicar

a =

53.12
_____
72

me =

53
_____
6

5
me = (8 + ____
6 )me = 8me e

de um mês é 25 dias. O tempo da aplicação de Aline é 8

meses e 25 dias.
05. a) Determinar quanto renderá um capital de R$ 60.000,00 aplicado à
taxa de 24% ao ano, durante sete meses.
Procedimento1 e 2.
Estamos no regime de juros simples e aplicando uma taxa anual de
24%. O capital inicial é R$ 60.000,00 e o período da aplicação é de
sete meses. Temos que o juro é dado pela fórmula J = C.i.n, onde C é
o capital, i é a taxa e n é tempo da aplicação. Como o período relativo à
taxa e o período (tempo) da aplicação devem estar na mesma unidade,
devemos na fórmula acima expressar sete meses como fração do ano.
7
Assim tomamos n = ____
12 anos.

Procedimento 3.
Usando a fórmula J = C.i.n, com os dados acima temos:
J = 60.000 x

24
____
100

7
x ____
12 . Temos então um rendimento de R$ 8.400,00.

Procedimento 4.
Verifica-se facilmente que a resposta encontrada é compatível com os
dados do problema.
b) Um capital de R$ 28.000,00, aplicado durante 8 meses, rendeu juros
de R$ 11.200,00. Determine a taxa anual de juros.
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Procedimento 1 e 2.
Trata-se de um problema semelhante ao problema 01: Juros simples,
taxa anual e período em meses. Devemos portanto usar a fórmula J =
8
C.i.n, fazendo n = ____
12 . Aqui temos o valor de C, de J e de n. Devemos
encontrar o valor de i.
Procedimento 3.
Usando a formula J = C.i.n, com os valores dados obtemos:
8
2
____
11.200= 28.000.i. ____
12 ou 112 = 280.i. 3 . segue que 336 = 560i

ou i =

336
____
560

= 0,6 segue que i = 60%.

Procedimento 4.
Veja que se o prazo da aplicação fosse um ano, à taxa de juros simples
de 60%, teríamos um rendimento de R$ 16 800,00. Como o prazo é
de apenas 8 meses, que é
16.800 ou 11.200.

2
____
3

de um ano, o juro neste período é

2
____
3

de

Demonstrando que aprendi
Sugestões para solução dos exercícios propostos.
1. Ao final de cada ano, o capital de R$ 1.000,00, à uma taxa de 8% aa,
rende R$ 80,00 de juros. A evolução do capital de Aline é então:
R$ 1.000,00 .........
R$ 1.080,00 ..........
R$ 1.160,00 ........
R$ 1.240,00 ..........
R$ 1.320,00 ...........

capital inicial
ao final do primeiro ano
ao final do segundo ano
ao final do terceiro ano
ao final do quarto ano

Observe que os diversos valores dos capitais são termos de uma progressão
aritmética.
2. Como foi dado R$ 450,00 de entrada (30% de R$ 1.500,00), o valor
financiado foi portanto R$ 1050,00. Como foi pago R$ 1200,00 três meses depois,
pagou-se de fato R$ 150,00 de juros. Usando a fórmula fundamental temos
150
____
= 0,0 476 =
150 = 1.050.i.3 ou 150 = 3150i. Segue que i = 3150
Segue que i = 4,76% ao trimestre.

4,76
____
100

.

3. O montante deve ser 3 vezes o capital, isto é M = 3C = C + 2C. Segue
200
J
2C
que o juro nos 72 dias deve ser igual a 2C. Temos: i = ____
= ____
=2= ____
100 . Assim a
C
C
taxa é de 200% em 72 dias e como 360 = 5x72, a taxa anual será 1.000%.
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Aulas 70 e 71 - Grandezas proporcionais
Compreendendo as Idéias
Prezada professora, prezado professor,
Os temas razão, proporção, proporcionalidade, porcentagem, regra de
três,... estão intimamente relacionados e já foram abordados em aulas anteriores.
Correndo o risco de repetir conceitos, o que não é de todo condenável, falaremos
nesta aula sobre grandezas proporcionais.
Devemos enfatizar a definição clássica de grandezas proporcionais:
Duas grandezas são diretamente proporcionais quando, aumentando uma delas,
a outra também aumenta na mesma proporção, ou, diminuindo uma delas, a
outra também diminui na mesma proporção
Dizemos que duas grandezas são inversamente proporcionais quando,
aumentando uma delas, a outra diminui na mesma proporção, ou, diminuindo
uma delas, a outra aumenta na mesma proporção.
Ao darmos, no caderno do aluno, as definições equivalentes: A grandeza y é
diretamente proporcional à grandeza x , quando existe um número k tal que y = kx
para os valores x e seus correspondentes y ou que a grandeza y é inversamente
k
proporcional a x quando existe um número k tal que y = , tivemos na verdade
x
a intenção de exibir uma definição que mais se adapta ao efetivo cálculo e à
resolução de problemas sobre proporcionalidade.
Acreditamos que exemplos concretos e vivenciados pelo aluno ajudam
sobremaneira o entendimento dos conceitos.
Organizando o pensamento
Sugestões para os exercícios propostos:
1) Diga se é diretamente ou inversamente proporcional:
a) O número de pessoas em um churrasco e a quantidade (gramas) que cada
pessoa poderá consumir.
b) A área de um retângulo e o sua base, sendo a altura constante.
c) O número de erros em uma prova e a nota obtida.
d) O número de operários e o tempo necessário para eles construírem uma
casa.
Soluções:
a) Considerando a quantidade de carne constante, quanto maior o número de
participantes, menor a quantidade (gramas) que cada um pode consumir. É,
portanto, inversamente proporcional.
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b) Sendo a altura constante, a área S é diretamente proporcional à base.
c) Maior número de erros, menor nota. Inversamente proporcional.
d) Maior número de operários, menor tempo. Inversamente proporcional.
2. Os números x, y e 32 são diretamente proporcionais aos números 40, 72, 128.
Determine os números x e y.
"x
y
32
. Considerando separadamente os dois
=
=
40 72 128
últimos termos e o primeiro e o terceiro, teremos:
Temos as igualdades:

y=

72 x 32
40 x 32
=8 ex=
= 10 .
128
128

3. Raciocínio análogo ao 2.
4. Se os números 2, x e y são inversamente proporcionais a 15, 6, e 5 calcule
os valores de x e de y.
Temos a igualdade:
2.15 = x.6 = y.5 ou 6x = 30 e 5y = 30. Decorre que x =
5 e y = 6.

Praticando o conhecimento
1. Um trem, deslocando-se a uma velocidade média de 400Km/h, faz um
determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso,
se a velocidade utilizada fosse de 480km/h?
As grandezas envolvidas são:
Velocidade: 400Km/h
480Km/h
Tempo:
3h
x
Como o percurso é constante, a velocidade é inversamente proporcional ao
tempo gasto. Temos, portanto, 480x = 400.3 ou 480x = 1200. Segue que x = 2h
30min.
2. A indústria de massas alimentícias C. A. Barbosa e Cia , funcionando 8 horas
por dia , produz 75 toneladas de biscoitos em 9 dias. Quantas horas por dia deve
funcionar esta indústria para que em 6 dias a produção seja 65 toneladas?
As grandezas envolvidas são:
Horas/dia:
8
Produção:
75
Número de dias:
9

x
65
6
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Considerando a produção constante, verifica-se que as grandezas horas/dia e
número de dias são inversamente proporcionais, pois, para se produzir em seis
dias o que foi produzido em nove dias com oito horas diárias é preciso que se
aumente o número de hora/dia. Então teremos 9.8 = 6x. Decorre que x = 12.
Considerando agora as grandezas (supondo constante o número de dias) :
Horas/dia:

12

Produção:

75

y

65, verifica-se que elas são diretamente proporcionais e
ou 12.65 = 75y. Segue que 75y = 780 e
assim temos a igualdade ""2" = y
75
65
assim y = 10h 24min.
Observação: O primeiro dos problemas acima, por envolver apenas duas
grandezas, é chamado de problema de regra de três simples, enquanto que o
segundo, por envolver mais de duas grandezas, de problema de regra de três
composta. Na verdade, regras de três simples ou compostas são técnicas usadas
para resolver problemas sobre grandezas proporcionais.
A maioria dos livros didáticos apresenta a solução do segundo problema do
seguinte modo:
h/d
produção
número de dias
8
75
9
x
65
6
Como as grandezas da primeira coluna e da última são inversamente
proporcionais, temos :
8
75 . 6
(a última coluna foi invertida!) . Segue que 75.6.x = 8.65.9 ou
=
x
65 . 9
8 . 65 . 9 4680
52
= 10h 24min
=
x=
=
75 . 6
450
5

Demonstrando que aprendi
1. Exemplo: x a medida do lado de um quadrado y a medida da área de um
quadrado cuja medida do lado é x
2. Exemplo: Suponha que, a cada dia, metade da área de um reservatório
evapora-se. Se y é o volume de água existente no reservatório após x dias de
evaporação. É claro que se x aumenta, y diminui. Mas y não é inversamente
proporcional a x.
3. Exemplo: No problema 2 do praticando o conhecimento, acima o número de
horas/dia é diretamente proporcional à produção e inversamente proporcional ao
número de dias.
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Aulas 72 e 73 - Figuras Semelhantes

Compreendendo as idéias
Se, numa certa hora do dia, dividirmos as alturas de todos os seres que existem em uma
região pelo comprimento de suas respectivas sombras, obteremos o mesmo número!

Prezada professora, prezado Professor,
Esta aula trata de figuras semelhantes. É apresentada uma definição bem mais
geral que a adotada na maioria dos livros didáticos. Com esta definição podemos
falar em semelhança de figuras mesmo no espaço tridimensional. Sugerimos
que o professor enfatize especialmente o caráter geométrico desta definição
fazendo com que nossos alunos, embora intuitivamente, se convençam de que
ela é equivalente à definição clássica.
Daremos sugestões para a solução dos exercícios propostos nas partes 2, 3 e 4,
enfatizando que tais sugestões/soluções poderão ser ampliadas, modificadas e/
ou enriquecidas pela experiência do professor.
Organizando o pensamento
01. Escalas.
Nem sempre o que vemos pode ser representado no papel em tamanho real.
Na maioria das vezes a representação só pode ser feita se as dimensões
forem reduzidas. Isto é feito de modo que as medidas do real e do desenho
sejam proporcionais. A escala indica a relação entre a distância que separa
dois pontos no papel e a correspondente distância na realidade.
A escala pode ser expressa em palavras (por exemplo, 1 cm por 10 km), ou
por uma fração (por exemplo: 1:10.000 ou 1/10.000) em que o denominador
representa o número de vezes que a realidade foi reduzida. Por exemplo em
um mapa, se a distância entre dois pontos é 1,7cm e a escala do mapa for
1:10 000 000, o tamanho real é 17 000 000cm ou o equivalente a 170km.
02. A definição de escala já caracteriza a semelhança entre dois mapas. Veja
que se tivermos dois mapas de uma região, cada um dos mapas é semelhante à
região considerada e assim semelhantes entre si, pois a relação “ser semelhante”
é comutativa e associativa.
Praticando o conhecimento
Veja que temos dois triângulos retângulos os quais tem um ângulo agudo comum
e assim são semelhantes. Um dos catetos de um destes triângulos é a altura, h,
da torre e cujo homólogo no triângulo menor mede 3m. Desta semelhança segue
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__ . Portanto, h = 21m. Seja x o comprimento do lado do quadrado. Na
h = 35
que __
3
3
figura os três triângulos retângulos que visualizamos são semelhantes. Em um
dos triângulos menores a medida de um dos catetos é x e a do outro é 12 – x.
34
34 − x 34
34
Da semelhança entre este triângulo e o triângulo maior, concluímos:
= .
x
8
Segue que 12 – x = 2x, e assim x = 4. Então a medida do lado do quadrado é
igual a 4cm.
03. As afirmações I e IV são verdadeiras. As outras são falsas. Resposta C.
Demonstrando que aprendi
2. A demonstração deste exercício deve ser feita de maneira intuitiva e
seguindo a seqüência:
a) Todo polígono pode ser decomposto como reunião de triângulos
justapostos com vértices nos vértices do polígono dado. (“justapostos”
significa que dois quaisquer destes triângulos não possuem pontos
interiores em comum).
b) A área do polígono é a soma das áreas dos triângulos que o
decompõem.
Dados dois polígonos semelhantes, a decomposição de um deles em triângulos
justapostos determina naturalmente uma decomposição do outro, do mesmo
tipo. A cada triângulo T na decomposição do primeiro polígono corresponde
um triângulo T’ na decomposição do segundo, de tal modo que T e T’ são
semelhantes. Então se o exercício é valido para T e T’ então será valido também
para os polígonos. É suficiente mostrar o exercício para triângulos.
Sejam ABC e A’B’C’ dois triângulos semelhantes com razão de semelhança k.
AB AC
BC
=
=
= k. Se AH e A’H’ são as alturas dos triângulos ABC e
Então
A’B’ A’C’ B’C’
A’B’C’ relativas respectivamente aos vértices A e A’, então os triângulos AHC e
AH
A’H’C’são semelhantes. Disto concluímos que
= k isto é AH = k A’H’.
A’H’
Se S é a área do triângulo ABC e S’ a área do triângulo A’B’C’, temos:
BC
KB’C’.KA’H’
0A
B
C .AH
H
kB ) C )0 kA ) H )
B ) C )0 A) H )
S=
=
= k4
= k 4 S’. Então a razão entre S e S’ é
4
4
4
igual a k 4 .
Sejam C’ e C dois círculos tais que a medida do raio de C’ é uma unidade e a
medida do raio de C é r. Como eles são semelhantes a razão entre suas áreas é
igual ao quadrado da razão entre seus raios. Se S é a área de C e S’ a área de
4

S
S ⎛r⎞
C’ temos
= ⎜ ⎟ = r 4 . Sendo S’ = π , segue que = r 4 ou S = π r 4 . Então a
π
S) ⎝ 3 ⎠
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área de C é igual a π r 4
03. Sejam x a medida do lado AB e y a medida do lado BC do retângulo ABCD.
Temos que x > y, pois se x < y, AB’C’D não seria um quadrado. As medidas dos
lados do retângulo menor são y (maior lado) e x-y. Da semelhança entre os
x− y y
x
y
3
y
= . Segue que −3 = ou fazendo = z;
- 1 = z.
y
x
y
x
z
x
7 −3
Segue que z 4 + z -1 = 0. Resolvendo esta equação teremos z =
, que é
4
o número de ouro.

retângulos temos
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Aulas 74 e 75 - Gráficos em Estatística
Prezada professora, prezado professor
O objetivo desta aula é propiciar aos nossos alunos um primeiro contato com os
gráficos estatísticos. Isto é feito de maneira intuitiva. As situações apresentadas
são simples e de fácil compreensão. Apesar disto a atuação do professor é
essencial e indispensável para assegurar um bom aproveitamento.

Compreendendo as Idéias
Esta é a parte crucial desta aula. O aluno, ao visualizar os gráficos
apresentados, poderá, em um primeiro momento, achá-los incompreensíveis. Aí
então o professor, com sua experiência e maturidade, ajudá-lo-á a ler e entender
cada detalhe.
Comentários sobre os gráficos apresentados:
1. Gráfico 1 (gráfico de colunas)
Nesse gráfico, todas as colunas que o compõem têm a base com a mesma
medida. As alturas são proporcionais ao número de artigos publicados no ano
que ela representa. É um gráfico simples de ler e de construir.
2. Gráfico 2 ( gráfico de linhas )
Veja que este gráfico é formado por uma linha poligonal. No gráfico
apresentado, que representa o salário do prof. José, na linha horizontal foram
marcados os números correspondentes aos meses (janeiro-1 ; fevereiro-2;
março-3; abril-4; maio-5; junho-6), e na linha vertical os valores do salário.
Cada vértice da poligonal é a interseção da reta vertical que passa pelo ponto
médio do segmento que representa o mês com a horizontal que passa pelo
valor do salário correspondente ao mês em questão. Ligando os vértices,
temos o gráfico.
3. Gráfico 3 ( gráfico de setores)
Este gráfico é formado por setores de um círculo. Sua construção é bastante
simples. Traça-se uma circunferência com um raio qualquer e em seguida marcase com um transferidor o ângulo central correspondente a cada setor. Este
ângulo é proporcional ao dado que queremos representar. No gráfico de setores
apresentado, o ângulo central correspondente à maior nota é proporcional
ao número de alunos que obtiveram nota 9,5 ou seja proporcional a 8. Temos
então:
50 alunos correspondem a 360º
8 alunos correspondem a xº ou
Segue que x = :072582 = 57º 36’.
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:

=

582
x

.

Praticando o conhecimento

1ª Questão
Tendo em vista o gráfico 1, numere
primeira.
1 Ano em que os professores
publicaram maior número de artigos
2. Ano em que os professores
publicaram 39 artigos
3.Ano em que os professores
publicaram 30 artigos
4.Ano em que os professores
publicaram menor número de artigos

a segunda coluna de acordo com

a

( 3 ) 2001
( 1) 2006
(4 ) 1996
( 2 ) 2007

2ª Questão
No gráfico 3, determine o ângulo central correspondente aos alunos que obtiveram
a maior nota.
Veja a solução no compreendendo as idéias
Demonstrando que aprendi
1ª Questão
Represente em um gráfico de colunas os seguintes dados: Um curso de inglês
tem 21 alunos assim distribuídos, em relação a idade: 1 aluno com 19 anos ; 2
com 20 anos; 3 com 18 anos; 4 com 16 anos; 5 com 17 anos; 6 com 21 anos.
O número de alunos foi considerado na linha horizontal, enquanto que na linha
vertical marcamos a idade. A segunda coluna indica que temos dois alunos com
20 anos; A quinta coluna indica que temos cinco alunos com 17 anos.
Idade dos alunos

Idade dos alunos

25
20
15
Série1
10
5
0
1

2

3

4

5

6

7

Número de alunos
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Veja que poderíamos ter considerado na horizontal a idade dos alunos e na
vertical o número de alunos!
Represente em um gráfico de segmentos o faturamento de uma pequena
empresa nos primeiros sete meses de funcionamento:
1º mês
R$ 50.000,00
2º mês
R$ 18.000,00
3º mês
R$ 15.000,00
4º mês
R$ 45.000,00
5º mês
R$ 45.000,00
6º mês
R$ 55.000,00
7º mês
R$ 78.000,00

Faturamento de uma empresa
valores emmilhares de reais

90
80
70
60
50
40
30
20
2ª 10Questão
0
1
2

Série1

3

4

5

6

7

meses

Cada vértice da poligonal é a interseção da reta vertical que passa pelo ponto
médio do segmento que representa o mês com a reta horizontal que passa pelo
valor faturado no mês considerado. Os meses foram marcados na reta horizontal
enquanto que os valores faturados foram marcados na vertical.
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Aulas 76, 77 e 78 - Convivendo com o Cálculo de Porcentagem
Cara professora, caro professor,
Na mensagem introdutória desta aula enviada aos alunos, dissemos de nossa
pretensão sobre a necessidade de explorar algumas aplicações envolvendo
o cálculo de porcentagens apresentadas de modo prático e significativo.
Compartilhamos com você este nosso esforço!

Compreendendo as Idéias
No texto inicial para o aluno, escolhemos como temática motivacional a
preservação ambiental. Personificamos a ONG Greenpeace como exemplo
de instituição com atuação mundial em questões que se relacionam com o
desenvolvimento sustentável e a defesa do meio ambiente. Este é um assunto
que deve merecer bastante atenção dos Professores de todas as disciplinas,
pela urgência da tomada de providências em todas as instâncias e áreas do
conhecimento, no sentido da consolidação consciência ecológica. Para pesquisar
maiores informações sobre o assunto, sugerimos uma busca no site http://www.
greenpeace.org.br/, para que a sua aula tenha conotações mais significativas e,
sugerimos promover discussões com os alunos sobre questões relacionadas,
tais como:
I. As atuais práticas agrícolas, de mineração e extração de madeira, podem
motivar a extinção de 100% da floresta amazônica?
II. Será que as informações sobre o alto percentual de desmatamento da floresta
amazônica ― estimado por algumas instituições em níveis acima de 10% ―,
é exagerado e se prendem mais a objetivos políticos e econômicos?

Organizando o Pensamento
Retomando as nossas preocupações ecológicas ― representadas como palco
de motivação desta aula ― realçamos a importância do modelo de diálogo
realizado entre Aline, Otávio e Bruno que sugere comportamento idêntico nas
discussões em grupo ou, com a turma inteira.
1ª Questão
Todas as respostas desta questão devem fundamentar-se nas informações do
texto.
a) Se resta apenas a metade dos 15 milhões de km² de floresta tropical, podemos
afirmar que, desse total, cerca de 50% já foi destruído.
b) Da resposta anterior, somente restam cerca de 7,5 milhões de km² de floresta
tropical.
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c) Se hoje, no Brasil, restam apenas menos de 10% da área original da Mata
Atlântica, então, mais de 90% dela já foi destruída.
d) Como a Amazônia Brasileira tem 4 milhões de km² e, 10% dela já foi devastada,
então a área destruída soma 400 mil km².
e) Somente restam 7,5 milhões de km² de floresta tropical abrigando, nessa
área espalhada pelo mundo, 70% das espécies de animais e vegetais. Então,
é possível inferir que, se medidas urgentes e internacionais de preservação
do meio ambiente não forem tomadas, as espécies de animais e vegetais
existentes no planeta Terra, poderão reduzir-se a 30%, representadas
por aquelas que estão fora das florestas tropicais. Como o Professor pode
observar, existem muitas variáveis envolvidas nesta questão e, com muita
criatividade e participação de todos os alunos, a discussão pode ( e deve) ser
ampliada em seus diversos aspectos.
2ª Questão
O trabalho do Prof. James Alcock foi divulgado pela BBC Brasil no ano de
2001. Os críticos de seu trabalho o acusam de utilizar um modelo matemático
de desmatamento realizado por ação humana. Quanto à publicação da revista
Science, o Ministério de Ciência e Tecnologia considerou, à época, que o
estudo baseou-se em informações pouco confiáveis e futurologia ecológica. As
informações atuais sobre o desmatamento da Floresta Amazônica dão conta de
que a área total vítima do desmatamento da floresta corresponde a mais de 350
mil km², a um ritmo de 20 hectares por minuto, 30 mil por dia e oito milhões por ano.
Com esse processo, diversas espécies, muitas delas nem sequer identificadas
pelo homem, desapareceram da Amazônia. Procuramos disponibilizar mais
subsídios sobre o assunto, no entanto, para maiores detalhes e aprofundamento,
pesquisar no site HTTP://www.webciencia.com/17_intro.htm.
Praticando o Conhecimento
1ª e 2ª Questão
Como as duas questões estão relacionadas, faremos um comentário conjunto
sobre as suas soluções. Veja o custo da geladeira nos cinco planos de
pagamento:
• Plano A: R$694,00;
• Plano B: R$690,60;
• Plano C: R$687,50;
• Plano D: R$666,40;
• Plano E: R$693,60.
Como podemos observar, a sugestão de Aline, o Plano D, é indicado para o
comprador que pode adquirir a geladeira à vista, pois trata-se da modalidade
que oferece o menor dispêndio em dinheiro. Quanto ao comprador que não tem
nenhum valor para a entrada, o Plano E é aconselhável, inclusive para aqueles
que optarem pelo Plano A, com R$120,00 de entrada. As cinco opções de Plano
de pagamento são adequadas e, a forma de aquisição, dependerá da situação
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financeira de cada comprador, que pode adquirir o produto à vista com desconto,
com uma entrada e o restante em 30 dias e, finalmente, pagar a geladeira com
30 dias de prazo, acrescido de juros.
3ª Questão
1ª Afirmação: Sobre o poder aquisitivo da Classe C:
• No início de 2007 era de: R$300,00;
• No final de 2007 passou para: R$300,00 + (30% de 300,00) = R$390,00;
• No 1º semestre/2008 houve um incremento de ganho de 50% de 30% = 15%.
Ou seja, no 1º semestre/2008, o poder aquisitivo elevou-se para:
R$390,00 + 15% de R$390,00 = R$448,50
• Conclusão da afirmação sobre o poder aquisitivo ao final do ano de 2008:
Houve um aumento de: 35% sobre R$300,00 = R$405,00;
Resumindo: A afirmação está errada porque:
• Devemos considerar que o incremento do 1º semestre/2008, 15%, incide sobre
o valor alcançado ao final do ano de 2007, R$390,00;
• Note que:
15% de R$390,00 = R$58,50 e que R$90,00 + R$ 58,50 = R$148,50;
• Como desejamos saber o equivalente percentual do aumento do poder aquisitivo
em relação ao registrado no início do ano de 2007, R$300,00, basta fazer a
regra de três simples:
R$300,00
equivale a 100%
R$148,50 equivalerá a X
Daí,
Portanto, a afirmação estaria correta se o percentual de aumento do poder
aquisitivo da classe C fosse anunciado como 49,5% e não 35%, evidentemente,
sobre o valor constatado para o início do ano de 2007, que era R$300,00.
2ª Afirmação
Os procedimentos relativos à 1ª afirmação devem ser mantidos. Lembramos
apenas que:
I. Aumento do preço do Álcool: 10% + (10% sobre 20%) = 12%;
II. Aumento do preço do Gás: 10% + (10% sobre 32%) = 13,2%;
Em decorrência, a notícia veiculada no Jornal é verdadeira ou correta. Portanto,
somente a resposta de Otávio contempla integralmente com acerto os resultados
para as duas afirmações.
3ª Questão
Nesta questão, mais uma vez recomendamos a prática dos procedimentos
da Metodologia de Resolução de Problemas. Como na aula do aluno já está
exposto tal encaminhamento, basta ao Professor, se for o caso, aperfeiçoá-lo e
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complementá-lo. A título de contribuição, acrescentamos os seguintes daodos
obtidos nos cálculos que efetuamos:
• Os indivíduos de cor negra totalizam 13.500.000 habitantes ou 9% do total da
população;
• Os indivíduos de cor parda totalizam 54.000.000 habitantes ou, dois terços do
total da população branca;
• Os indivíduos de cor branca totalizam 81.000.000 habitantes, ou 54% do tal da
população;
• O total da população do País é de 150.000.000 de habitantes.
• Convém esclarecer aos alunos o fato de que, para responder ao item iii, a
população branca é o referencial de cálculo e, portanto, na composição da
regra de três, como 100%. Note que desejamos calcular quantos por cento
equivale o total da população negra sobre o total da população branca;
• Estas mesmas observações devem ser consignadas para a resolução de item
iv. Neste caso, a população de indivíduos de cor parda representará 100%.

Demonstrando que Aprendi
Procuramos, na Parte 3, fazer com que o aluno trabalhasse o suficiente para
apreender os subsídios necessários para resolver as questões a seguir. Os
comentários e metodologia de trabalho nesta parte da aula ficam, portanto, a
cargo do Professor. Nós nos prenderemos a informar as respostas para as duas
questões propostas.
1ª Questão
I. Como Otávio ganhou R$200,00 equivalente a 50%, então o valor do prêmio
total é de R400,00;
II. Em decorrência, Aline ganhou R$80,00 que corresponde a 20% do prêmio
total.
TURMA A
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TURMA B

Disciplina

Aprovados

Recuperação

To t a l
Alunos

Matemática

36

9

45

42

14

56

Física

27

18

45

42

14

56

Totais

63

27

90

84

28

112
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Aprovados

Recuperação

To t a l
Alunos

Aulas 79, 80 e 81 - Estudando Regra de Três para Aplicações
em Juros Simples
Cara professora, caro professor,
Novamente, registramos nossa preocupação com o raciocínio proporcional.
A formação e desenvolvimento do conceito de porcentagem está diretamente
relacionado à proporcionalidade direta e inversa. Além disso, e como dissemos
aos alunos, pretendemos dar maiores subsídios para a compreensão da
diversidade de informações que ocorrem diariamente na mídia, sobre o assunto
que fundamenta a economia mundial: as taxas de empréstimos bancários e os
juros auferidos pelas grandes instituições financeiras nacionais e mundiais.

Compreendendo as Idéias
Para complementar as informações existentes no texto do aluno, oferecemos
duas outras situações acerca das taxas de juros e especulações identificadas
no mercado financeiro internacional. O Professor deve usar a sua criatividade
para adequá-las e inseri-las no contexto das três aulas.
Um especulador de Wall Street pede um empréstimo de um bilhão de dólares aos Bancos Tailandeses, em moeda local. Como se trata de um grande
investidor internacional, os Bancos ficam maravilhados e aprovam a proposta. Com o bilhão facilmente obtido, ele o emprega na compra de dólares
no mercado financeiro tailandês. Esta aquisição é bastante significativa,
fazendo com que os dólares começam a sumir. Os banqueiros e outros
especuladores nacionais diante da oportunidade de ganhar muito, investem, também, seus capitais, na compra dessa moeda. Em conseqüência,
a cotação do dólar vai rapidamente às alturas, alcançando elevadíssimos
valores. No entanto, embora o especulador tenha recebido um bilhão de
dólares, o seu débito que foi registrado em moeda local, ficou então depreciado frente ao aumento da cotação do dólar. O especulador, deixa passar
alguns dias ou semanas, revende seiscentos milhões de dólares, e paga
toda sua dívida junto aos Bancos credores. O absurdo de tudo isso é o fato
de que, o especulador não movimentou um único dólar de sua propriedade
nos bancos tailandeses. Também, não produziu nada, não manteve nenhuma atividade comercial ou industrial e, mesmo assim, embolsou um lucro
líquido de quatrocentos milhões de dólares. (Joseph Stigliz, prêmio Nobel
de Economia de 2001)
Num artigo publicado pelo FMI em dezembro/2007 sobre investimento em
saúde em nível mundial ― ver em http://dowbor.org/pilulas.asp ― além de
tratar sobre as mais de 25 milhões de mortes em decorrência da AIDS,
ressalta, também, que, por dia, ocorrem 5.000 mortes por tuberculose. O
mais grave é que os países em desenvolvimento continuam a participar de
90% da carga global das doenças, mas contam com apenas 12% do gasto
total com saúde. O gasto total per capita é de 22 dólares em países de
baixa renda, e acima de 3.000 dólares nos países de alta renda. O quadro
a seguir é mais revelador.
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Países de:
Baixa Renda
Renda Média
Baixa
Renda Média
Alta
Alta Renda

PIB per
capita

Saúde per
capita

Saúde sobre
o PIB

Parte
Pública

481

22

4,6%

31,2%

1.659

97

5,6%

43,6%

5.596

341

6,4%

55,6%

30.811

3.466

10,7%

64,8%

Média
5.989
602
6,0%
42,9%
Mundial
Fonte: extraído da tabela 1 do artigo FMI, dezembro/2007
Sugestões para discussão em sala de aula:
i.
A média mundial da renda per capita (informada na 1ª coluna) ― a
distribuição da riqueza por pessoa em nível mundial ― é de 5.989 dólares.
Calcular quanto, percentualmente, equivale o indicador relativo aos países
de Baixa Renda e Alta Renda em relação à Média Mundial..
ii.
Será que os 5.989 dólares de bens e serviços, em média, relativos ao
que cada pessoa produz no mundo, seriam suficientes para que não
houvesse fome e doenças no mundo? Se assim fosse, todos teriam uma
vida honrosa e digna?
iii.
Ao compararmos os dados da 1ª coluna com os da 2ª coluna verificamos
que existe uma relação inversa entre o PIB per capita e Saúde per capita.
O que isto significa?
Organizando o Pensamento
O Professor pode observar que aprofundamos bastante esta parte das três aulas.
O objetivo é tornar possível e, de modo definitivo, a formação e desenvolvimento
do conceito de proporcionalidade direta e inversa. Com as situações-problema
discutidas, envolvendo os dois casos de raciocínio proporcional, procuramos,
pacientemente, exaurir todas as possibilidades de dúvidas sobre as questões que
envolvem teoricamente o assunto. Desse modo, entregamos a você, o Maestro
e condutor desta ópera do conhecimento, a responsabilidade de materializar
este projeto conjunto de melhoria da qualidade da aprendizagem em sala de
aula.
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Praticando o Conhecimento

1ª Questão
Temos que
E também que
X

Y

24

18

25
26
27
28

21

2ª Questão
Neste caso, as grandezas comprimento e altura são inversamente proporcionais.
Veja que temos a mesma quantidade de tinta para executar uma outra pintura.
Portanto, diminuindo a altura da parede para 1,8 metros, poderemos aumentar
o seu comprimento. Ou seja, escrever que:
Comprimento
altura
9 metros-----------------3 metros
X metros-----------------1,8 metros

Resolvendo a equação vamos encontrar que X = 15 metros de comprimento. Isto
equivale dizer que, com a mesma lata de tinta, poderemos pintar uma parede de
15 metros de comprimento por 1,8 metros de altura.
3ª Questão
Os dados do problema são:

Matemática

49

C = R$12.000,00;
i = 4% ao mês;
t = 1 ano = 12 meses.
Inicialmente calcularemos os juros:

Ou seja, J = 5.760. Como M = C + J, então,
M = 12.000 + 5.760 = 17.760
Portanto, o montante será de R$17.760,00.
4ª Questão
Trata-se de uma questão e aplicação direta das fórmulas de juros e montante.

M = J + C = 1260;
Portanto, o montante de R$1260,00 é a resposta do problema.
Demonstrando que Aprendi
1ª Questão
a) Não. Note que as razões

não são proporcionais:

b)Para tanto, deveríamos ter que:

Portanto, deveriam ser aprovados na 2ª série 28 alunos.
2ª Questão
Sabemos que:
. (2)
Substituindo os valores numéricos nas equações (1) e (2), obteremos:

ou, então, 66.000 = 0,075C
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Em (2): 66.000 = 0,075C + C. Temos agora uma única equação para podermos
calcular o valor de C (Capital).

Portanto, o Capital será de, aproximadamente, R$61.395,35.
3ª Questão
Vamos analisar a questão nos seus detalhes:
a. Ao findar o 1º mês, os juros serão de:
J = 500 x 0,02 x 1 = 10;
O Montante será de M = 500 + 10 = 510. Quando Aline pagar a 1ª prestação
ela ficará devendo: 510 – 185 = 325.
b. Ao findar o 2º mês, os juros serão de:
J = 325 x 0,02 = 6,5;
O Montante será de M = 325 + 6,5 = 331,50. Quando Aline pagar a 2ª
prestação ela ficará devendo: 331,50 – 185 = 146,50.
c. Ao findar o 3º mês, os juros serão de:
J =146,5 x 0,02 = 2,93;
O Montante será de M = 146,50 + 2,93 = 149,43. Assim, para pagar a
3ª prestação, o saldo de Aline em sua caderneta de poupança será de
R$149,43 e, neste caso, terá que completar com 185,00 – 149,43 = 35,57
para liquidar a dívida. Então, respondendo às duas questões:
I. Em relação às outras propostas, a opção de Aline foi menos vantajosa.
II. Aline ganhou um total de juros no valor de R$19,43. As três prestações de
R$185,00 totalizam R$555,00. Desse modo, o valor efetivo que ultrapassa
os R$500,00 ― preço do televisor à vista ―, será de R$35,57.
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Aulas 82, 83 e 84 - Funções
Caro professor,
Procuraremos, nesta aula, maximizar suas possibilidades de realização
de uma atividade pedagógica exitosa. O assunto FUNÇÃO é, às vezes,
confundido com o estudo de equações e, por este motivo, tem o seu foco
direcionado para a abordagem algébrica. A ênfase no contexto destas
aulas incide, principalmente, na formação do conceito de função. Mesmo
compreendendo as naturais dificuldades, confiamos no seu sucesso.

Compreendendo as Idéias
No texto, procuramos mostrar a necessidade da compreensão do
significado matemático de função. Isto somente é possível com a formação e
desenvolvimento do conceito de função. Para tanto, sugerimos ao Professor
que utilize a sua criatividade e competência metodológica, desde as discussões
iniciais, para esclarecer todas as dúvidas nas questões trabalhadas nos exemplos
e problemas propostas nestas aulas que envolvam o relacionamento entre as
grandezas, enfatizando as relações de dependência entre elas.
Organizando o Pensamento
O diálogo mantido entre Aline, Otávio e Bruno pretende contribuir na consolidação
dos objetivos propostos no texto. Em seguida, são apresentadas duas situaçõesproblema, todas relacionadas com a temática formação do conceito de função.
Note que procuramos ser exaustivamente minuciosos, tudo no sentido de favorecer
a compreensão e ampliar as possibilidades das discussões que devem ser
realizadas pelos alunos individualmente ou nos trabalhos em grupo. Lembramos
ao Professor que a condução metodológica das atividades dependerá do nível
de sua turma. Portanto, variações e incrementos pedagógicos são perfeitamente
admissíveis, considerando-se o objetivo da aprendizagem significativa. No
entanto, destacamos algumas observações sobre a 2ª Situação-Problema,
sendo:
I.
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Os desenhos das figuras devem manter a proporcionalidade em relação
às laterais do galinheiro: fig. 1 (4m, 4m, 32m), fig.2 (7m, 7m, 26m) e fig.3
(15m, 15m, 10m), conforme a seguir:

II. Atenção especial deve ser dada à construção do modelo matemático, y
= 40 - 2x elaborado ou deduzido a partir das construções geométricas
representativas das possibilidades de construção do galinheiro ― figuras 1,
2, e 3.
III. A tabela de variação deve ser discutida com profundidade para que todos
compreendam a RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA entre x e y.
IV. Embora o estudo e análise de gráfico de funções seja um item de conteúdo
próprio do 1º ano do Ensino Médio ― que, portanto, o aluno ainda vai estudá-lo
com detalhes ― sugere-se que seja discutida a relação entre a tabela de pares
de valores (x, y) e o gráfico construído de acordo com o modelo matemático,
y = 40 - 2x. Na oportunidade, convém, também, enfatizar a discussão dos
pontos (0, 40) e (20, 0), já iniciada no texto do aluno. Segue a construção
correta do gráfico;
36
30
26
10
0

2

5

7

10

Em seguida, é importante comparar as cinco dimensões de áreas que são
construídas a partir dos pares (2, 72), (5, 150), (10, 200), (15, 150) e (18, 72),
obtidos por meio do modelo matemático A = 40x – 2x², mostrado no texto do
aluno. Tudo isto tem o objetivo de instigar o aluno para o reconhecimento de
que, dentre as possibilidades de construção, poderemos ter uma área mínima
e uma área máxima. Esta última opção é a que interessa ao tio de Aline. Veja a
seguir o gráfico correto da função quadrática A = 40x – 2x², para as discussões
propostas no texto do aluno.
Gráfico da função A = 40x – 2x²

Praticando Conhecimento
1ª Questão
a) Tabela do Perímetro e Área dos Lotes do Terreno
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

LARGURA(m)
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

COMPRIMENTO(m)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

PERÍMETRO(m)
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240

ÁREA(m²)
300
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
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c) Fórmulas:
Perímetro = 2b + 40;
Área = 40 x b
2ª Questão
fazendo os cálculos, obteremos S = 44,1m;
Se t = 3 s e
Os dois pesos se chocarão ao solo, ao mesmo tempo;
É evidente que SIM. Na medida que o tempo aumenta os dois pesos caem mais
rapidamente porque, a cada segundo, suas velocidades aumentam 9,8 m/s;
A tabela deve ser construída os moldes daquela elaborada para a 1ª Questão,
item a. Para este caso, deve-se considerar
e o tempo t variando
de 0s a 6s.
Demonstrando que Aprendi
i.
ii.
iii.
iv.

Não há resposta a ser conferida;
Otávio pagou R$7,00 pela corrida;
Se o valor da corrida foi de R$7,20, o táxi percorreu, aproximadamente,
2,09 quilômetros;
Veja a tabela a seguir;
Tabela Percurso/Preço
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PERCURSO (quilômetro)

PREÇO (reais)

1

4,80

2

7,00

3

9,20

4

11,40

5

13,60

6

15,80

7

18,00

8

20,20

9

22,40

10

24,60

Aulas 85 e 86 - Equações
Cara professora, caro professor,
O assunto destas aulas é bastante comum e não constitui novidade para a
maioria dos alunos. Mesmo assim, ainda se confirmam muitas dificuldades por
todos eles na resolução de equações. Concentramos nossos esforços nessa
direção. Somos conscientes, no entanto, que a sua criatividade e discernimento
pedagógico são fatores decisivos para a implementação de uma metodologia
que extinguirá de vez, todos estes óbices evidenciados.

Compreendendo as Idéias
No texto para o aluno não é possível o registro de informações mais detalhadas
sobre o conteúdo do Papiro de Ahmes. Para enriquecer e, ou, motivar as
suas aulas – tornando-as mais significativas −, sugerimos uma pesquisa mais
aprofundada sobre o assunto nos livros de História da Matemática. Com este
mesmo objetivo, o diálogo proposto entre Aline, Otávio e Bruno, que trata da
evolução da álgebra e das contribuições de Viète, podem se constituir em
pesquisas que os alunos podem desenvolver individualmente, ou em grupo.
Organizando o Pensamento
Com a leitura da Parte 2 da Aula do Aluno, você vai decidir pelo planejamento
metodológico a ser adotado. É evidente que tudo dependerá do nível de
desempenho de sua conclusão na resolução de equações. Portanto, fica a seu
critério o modo de desenvolvimento dos conteúdos.
1ª Questão
a)
b)
c)
d)
e)

Sentença aberta.
Sentença fechada.
Sentença fechada.
Sentença fechada.
Sentença aberta.
Praticando o Conhecimento

Respostas das Questões
S = { };

S = {- };

S ={

};

S = { };

Como x² = -3, a equação não tem solução no conjunto dos números reais;
S = { +5 }.
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Demonstrando que Aprendi
Respostas das questões.
1. A solução da questão como está proposta é S = {+25}. Para que a solução
seja um número racional, sugerimos, dentre outras as soluções a seguir:
50 + x = 150 – 2x, onde S = {

};

50 + x = 100 – 3x, onde S = {

};

Pela fórmula de Bháskara,
, deveremos ter b² - 4ac > 0 a fim
de que seja possível a existência de raízes reais. Impondo esta condição,
necessariamente, deveremos ter:
b² - 4ac = (-2)² - 4 x 1 x m > 0. Daí, 4 – 4m = 4(1 - m) > 0. Este resultado
nos dá uma única opção: 1 – m > 0, porque 4 > 0. Resolvendo
1 – m > 0, encontraremos m < 1.
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Aulas 87 e 88 – Relação de Pitágoras
Cara professora, caro professor,
Os objetivos da Educação Básica, em especial do Ensino Médio, em
cada área do saber humano, devem envolver o desenvolvimento de
conhecimentos e de habilidades que respondam às necessidades da vida
contemporânea e ao desenvolvimento de conhecimentos mais amplos e
até abstratos, os quais alcancem uma cultura geral e uma visão abrangente
do mundo atual.
As diversas formas de pensar na Matemática possibilitam ir além da
descrição ou da elaboração de modelos. A presença da Matemática no
desenvolvimento de competências consideradas essenciais aos jovens
estudantes e futuros profissionais envolve o desenvolvimento de várias
habilidades de abordagem, manipulação e utilização de conceitos e
conhecimentos estruturados.
A presente aula explora uma situação simples que apresenta um exemplo
bem acessível das observações supra.
Sucesso na condução das atividades na sala de aula!

Compreendendo as Idéias
O texto procura motivar os alunos, apresentando uma situação encontrada
freqüentemente e de fácil compreensão e análise. O professor, na sala de aula,
pode ilustrar e discutir possibilidades de dividir e subdividir uma área territorial e
uma área em geral.
As formas geométricas, objeto de atenção na aula, são muito conhecidas e
utilizadas na vida cotidiana. O professor, na sala de aula, pode acrescentar
detalhes e ilustrações matemáticas pertinentes.

Organizando o Pensamento
No diálogo entre os personagens Aline, Bruno e Otavio estão ressaltadas as
medidas de comprimento de segmento e de áreas de figuras planas. Aí reside
a oportunidade de recordar e esclarecer conceitos presentes no estudo de
polígonos planos, inclusive a importante relação métrica presente nos triângulos
retângulos (denominada Relação de Pitágoras).

Praticando o conhecimento
As observações de A a E, presentes no manual do aluno, colocam os conceitos
básicos, os fatos geométricos relevantes e as fórmulas necessárias para as

Matemática

57

análises e os cálculos requeridos no decorrer da aula. O professor pode detalhar
e complementar as observações, se houver necessidade e for oportuno.
As soluções das questões são:
1ª Questão:
100² = x² + 80², ou seja, x = 60m
Perímetro:100m + 80m + 60m = 240m
Área : 80m . 60m = 4800m² = 2400m²
2
2

100m
x
80 m
2ª Questão:

100² = y² + 80², ou seja, y = 60m
20m
100m
y

y

100m
Perímetro: 100m + 100m + 20m + 60m = 280m
Area: 100m + 20m . 60m = 120m . 60m = 60m . 60m = 3600m²
2
2
3ª Questão:

a

80m
60m
a

80m

a² = 80² + 60² = 6400 + 3600 = 10000, ou seja, a = 100m;
Perímetro: 80m + 100m + 80m + 100m = 360m
Área: 2 . 80m . 60m = 4800m².
2
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Demonstrando que aprendi:
1ª Questão: Cada lote tem a forma retangular, com lados medindo.
90m =15m e 60m =30m
6
2
Perímetro: 15m + 30m + 15m = 90m
Área: 30m .15m = 450m².
100 m

0

10

0

m

10

m

h

100

m

2ª Questão:

100 m

40 m

1002 = 402 + h, ou seja, 8400= h2, ou ainda, h =20
m.
Cada lote possui a forma de um paralelogramo, com lados medindo
100m = 25m e 100m = 50m.
4
2
Perímetro: 25m + 50m + 25m + 50m = 150m
Área : .

=

= 200
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Aulas 89 e 90 - Circunferência , Círculo e Ângulos
Prezada professora, prezado professor,
Circunferências , círculos e ângulos são pilares básicos da Geometria Euclideana.
É a Geometria Euclideana a expressão máxima da capacidade de raciocínio
lógico e dedução axiomática da humanidade. Teve importância fundamental
nas civilizações antigas, tem indiscutível aplicação nos diversos ramos do
conhecimento atual e certamente estará presente nas conquistas e evoluções
do conhecimento futuro.
Se conseguirmos, com estas aulas, contribuir para melhorar
o nível do
conhecimento geométrico de nossos alunos, estaremos plenamente gratificados.
Vamos tentar?

Compreendendo as idéias
É um texto repleto de definições e conceitos. Muitos destes conceitos já foram
abordados em aulas anteriores. É hora de consolidar o conhecimento. A atuação
do mestre é essencial e indispensável. O professor deverá fazer figuras, dar
exemplos numéricos, procurando tornar claro os conceitos e/ou definições. É
considerada uma aula longa, pois alem da compreensão do texto temos oito
exercícios. Para cada um destes exercícios faremos um esboço da solução.
Organizando o pensamento
1ª Questão
Demonstre: A medida de um ângulo inscrito em uma circunferência é igual à
metade da medida do ângulo central que subentende o arco determinado pelo
ângulo inscrito.
Solução: Seja O o centro da circunferência, V o vértice e VA,VB os lados do
ângulo. Devemos mostrar que a medida do ângulo BVA é a metade da medida
do ângulo central BOA.
Temos três casos a considerar:
a. VA é um diâmetro. Neste caso o triângulo BOV é isósceles e o ângulo
central BOA é um ângulo externo deste triângulo. Segue que a medida
do ângulo BOA é igual à soma das medidas dos ângulos internos V e
B. Como estes ângulos são congruentes, e o ângulo V é exatamente
o ângulo inscrito BVA , o resultado segue.
b. O centro O, da circunferência, é interior ao ângulo BVA. Se C é a
interseção do segmento VO com a circunferência, pelo caso 1, o
teorema é válido para os ângulos BVC e CVA . Como a medida de BVA
é a soma das medidas dos ângulos BVC e CVA o resultado segue.
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c. O centro O, da circunferência, é exterior ao angulo BVA. Neste caso,
se C é a interseção do segmento BO com a circunferência, pelo caso
1, o teorema é válido para os ângulos inscritos BVC e AVC. Como
a medida do ângulo BVA é igual à medida do ângulo BVC menos a
medida do ângulo AVC, o resultado segue.
2ª Questão
Se um dos lados de um triângulo inscrito em uma circunferência é o diâmetro da
circunferência então o triângulo é retângulo.
Solução: Seja ABC um triângulo inscrito em uma circunferência, de modo que
AB seja um diâmetro. O ângulo interno B é um ângulo inscrito cuja medida é a
metade da medida do ângulo central que subentende o arco AB. Como a medida
deste arco é 180º, temos que o ângulo B mede 90º e assim o triângulo ABC é
retângulo.
3ª Questão
Mostre que, em uma circunferência, cordas que se cruzam determinam triângulos
semelhantes.
Solução : Sejam
AB e CD cordas de uma circunferência que se cortam no
ponto E. Mostraremos que os triângulos ACE e BDE são semelhantes. Veja que
os ângulos AEC e BED são congruentes pois são opostos pelos vértices. Além
disso o ângulo A no triângulo AEC é congruente ao ângulo D no triângulo DEB
pois ambos têm medidas iguais à metade do ângulo central que subentende o
arco BC. Segue que os triângulos são semelhantes.

Praticando o conhecimento

1ª Questão
Demonstre que, quadriláteros inscritos em uma circunferência têm ângulos
opostos suplementares.
Solução: Seja ABCD um quadrilátero inscrito em uma circunferência. Neste
quadrilátero os ângulos BAD e DCB são ângulos inscritos na circunferência.
A soma das medidas destes ângulos é a metade da soma das medidas dos
ângulos centrais que subentendem os arcos DAB e DCB. Como a soma das
medidas destes ângulos centrais é 360º, segue que a soma das medidas dos
ângulos DAB e DCB é 180º, isto é, estes ângulos são suplementares.
2ª Questão
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Se duas cordas AB e CD se interceptam no ponto P, mostre que o produto das
medidas dos segmentos de uma corda é igual ao produto das medidas dos
segmentos da outra corda.
Solução : Pela questão 3 do ‘Organizando o Pensamento”, os triângulos BPC e
APD são semelhantes.
Desta semelhança temos a relação:

AP
CP
=
PB
PD

Logo CP. PB = AP. PD
Demonstrando que aprendi

1ª Questão
Se P é um ponto exterior a uma circunferência então os segmentos tangentes
à circunferência passando por P têm a mesma medida.
Solução: Seja P um ponto exterior à circunferência com centro no ponto 0.
Considere os segmentos PA e PB tangentes à circunferência nos pontos A e
B respectivamente. O segmento PO é bissetriz do ângulo APB. Considere os
triângulos POA e POB. Estes triângulos são congruentes pois: são retângulos
em A e B respectivamente, os lados AO e OB congruentes e o lado PO comum
aos dois triângulos. Portanto o segmento PA é congruente ao segmento PB e
assim têm medidas iguais.
2ª Questão
Se a circunferência da questão anterior tem raio igual a 1cm e a distancia do
ponto P ao seu centro 0 é 3cm, determine a área do quadrilátero PAOB.
Solução: Na questão anterior a área do quadrilátero PAOB é igual a duas vezes
a área do triangulo PAO e portanto igual ao produto das medidas dos segmentos
PA e AO. Se a medida de AO (raio) é 1cm e a medida de PO é 3cm, pelo
teorema de Pitágoras a medida de PO é : cm. Então a área do quadrilátero
PAOB é : cm 4 .
3ª Questão
Um segmento circular é a região do círculo limitada pela corda AB e pelo arco
(menor) AB. Determine a área do segmento circular de uma circunferência de
raio igual a 1cm e cujo ângulo central correspondente ao arco AB mede 60º.
Solução : A área do segmento circular é igual a área do setor circular OACB
menos a área do triângulo OAB. Como o ângulo central BOC mede 60º, a área
do setor circular OACB é a sexta parte da área da circunferência. Portanto a
área do setor circular OACB é igual π8 cm 4 . O triângulo 0AB é eqüilátero cuja
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medida do lado é igual a 1cm e assim sua área é
circular é então ( π8 - 65 ) cm 4 .

5
6

cm 4 . A área do segmento
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Aula 25 - Perigo Ácidos

Objetivos: conceituar e identificar características de ácidos no cotidiano.
Orientações didático-pedagógicas
1) Objetivos do programa na química.
Objetivamos que o aluno, através da leitura reflexiva, identifique algumas
propriedades dos ácidos e seus usos no cotidiano.
2) Habilidades de leitura
Gerais- Identificar e recuperar informações.
- Desenvolver uma compreensão geral do texto.
- Construir argumentações para defender um ponto de vista.
Por campo de estudo (ciências naturais)
- Demonstrar a compreensão de conhecimentos científicos necessários para
compreender e ajudar a tomar decisões sobre o mundo natural e social.
- Aplicar conceitos científicos na vida real.
- Desenvolver a capacidade de adquirir, interpretar e agir com base em
evidências.
- Desenvolver a capacidade de extrair conclusões com bases científicas e
comunicar essas conclusões.
3) Habilidades específicas na Química (relativas ao conteúdo)
- Conhecer os fundamentos básicos da ciência química e notação.
-.Compreender o conhecimento científico e tecnológico como resultado da
construção humana
- Integrar os conhecimentos químicos e processos produtivos à
responsabilidade de preservação ambiental.
- Identificar os constituintes de materiais de uso cotidiano.
4) Procedimento para a condução da aula.
Passos:
1º Leitura interativa com pausas para que os alunos citem exemplos de ácidos
Química
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e ou misturas que os contém ( frutas, vitaminas, baterias de automóveis...)
2º Resolução dos exercícios intercalada com discussão das respostas.
5) Explicação de cada questão
Questões 1, 2, 3, 4, 5e 6: Conteúdo: Ácidos
Questão1:
Objetivos: assimilar materiais de uso cotidiano.
Resposta: Ácido cítrico, ácido sulfúrico, ácido clorídrico, ácido fluorídrico, ácido
nítrico e ácido cianídrico.
Questão 2:
Objetivos: relacionar linguagem química.
Resposta:
( 3) HNO3, ( 5) HCl , ( 4) H2SO4, (2 ) HF, (1 ) HCN
Questão 3:
Objetivos: consolidar informações e construir argumentações.
Resposta:
a) (F) Os ácidos conduzem eletricidade em solução aquosa
b) (V)
c) (F) Os ácidos neutralizam todas bases, não somente as bases fracas.
d) (V)
e) (F) Se todos os ácidos fossem venenosos, as frutas azedas que ingerimos
seriam venenosas.
Questão 4:
Objetivos: extrair e consolidar informações.
Resposta:
a) ac. muriático b) ac. sulfúrico c) ac. nítrico.d) ác. fluorídrico e) ac. cianídrico
Questão 5:
Objetivo: relacionar linguagem química com cotidiano.
Resposta:
a) Ac. sulfúrico .b) Ac. clorídrico c) Ac. cítrico d ) Ac. muriático
Questão 6:
Objetivos: generalizar informações e argumentar um ponto de vista.
Resposta:
O ácido clorídrico apesar de ser corrosivo, está presente no suco gástrico.
O ácido cianídrico pode ser usado em fabricação de plásticos, mas também
é usado para matar em câmaras de gás.
Questões 7, 8, 9, e 10
- Conteúdo: propriedades dos ácidos.
Objetivos: exercitar questões de vestibulares.
Respostas:
7) letra d 8) letra a 9) letra d 10) letra c 11) letra c
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Aula 26 - Bases
Objetivos do Programa
• Conceituar e identificar características das bases no cotidiano.
Habilidades de Leitura e/ou Raciocínio Lógico
• Identificar e recuperar informações;
• Desenvolver uma compreensão geral dos textos;
• Construir argumentações para defender um ponto de vista.
Habilidades Específicas da Disciplina
• Conhecer os fundamentos básicos da ciência química, sua nomenclatura e
notação;
• Analisar, refletir e interpretar sobre a ciência química e suas tecnologias;
• Identificar os constituintes de materiais de uso cotidiano.
Procedimentos Para a Condução da Aula
• No final da primeira página do caderno do aluno, constam duas situaçõesproblema. Espera-se que, na primeira, os alunos observem que quando entram
em contato com água, as bases se separam em dois íons e que um deles é
sempre OH-; na segunda, que completem os espaços em branco com hidroxila
e OH-.
• Orientar, se necessário, os alunos na resolução individual dos exercícios
propostos.
Explicação de Cada Questão
1) Conteúdo: bases.
Objetivo: inferir informação implícita em um texto.
Resposta: pessoal. (não só nos laboratórios, mas também na natureza, nas
farmácias, nos supermercados, nos domicílios etc).
2) Conteúdo: bases.
bjetivo: fazer predição a partir de modelos.
Respostas:
a) Ca2+ + 2OHb) Cr3+ + 3OHc) Rb- + OH3) Conteúdo: bases.
Objetivo: dominar o conceito de bases de Arrhenius.
Resposta: letra d.
4) Conteúdo: bases.
Objetivo: estabelecer relações.
Resposta: hidroxila.
5) Conteúdo: bases.
Objetivo: estabelecer relações.
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Resposta: letra b.
6) Conteúdo: bases.
Objetivo: estabelecer relações.
Resposta: .b – a – d – c.
7) Conteúdo: produtos químicos e intoxicações.
Objetivo: possibilitar a elaboração pessoal de informações.
Respostas:
a)
pessoal.
b)
1 e 4.
8) Conteúdo: bases.
Objetivo: identificar e recuperar informações.
Respostas: letra c.
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Aula 27 – Neutralização
Objetivos do Programa
• Conhecer o processo da neutralização química.
Habilidades de Leitura e/ou Raciocínio Lógico
• Identificar e recuperar informações;
• Desenvolver uma compreensão geral dos textos;
• Construir argumentações para defender um ponto de vista.
Habilidades Específicas da Disciplina
• Conhecer os fundamentos básicos da ciência química, sua nomenclatura e
notação;
• Analisar, refletir e interpretar sobre a ciência química e suas tecnologias;
• Utilizar situações-problema planejadas ou do cotidiano, de forma a observar
informações e ser capaz de elaborar possíveis estratégias para equacioná-las.
Procedimentos Para a Condução da Aula
• No final da primeira página do caderno do aluno, consta uma situação-problema. Espera-se que os alunos completem os espaços em branco com as
palavras ácido e sal;
• Solicitar a dois ou três alunos que expliquem, em poucas palavras, o processo
da neutralização química;
• Orientar, se necessário, os alunos na resolução individual dos exercícios propostos.
Explicação de Cada Questão
1) Conteúdo: neutralização.
Objetivo: elaborar conceitos.
Resposta: pessoal. (reação química que
ocorre na mistura de um ácido com uma
base, resultando como produtos um sal
qualquer e água.)

“A possibilidade de elaboração pessoal refere-se à recepção, assimilação e
transformação da informação pelo próprio aluno. Implica manejo intelectual que
os estudantes devem fazer do conteúdo
aprendido.” (TURRA, Clódia M. G. et al. –
Planejamento de Ensino e Avaliação. Porto Alegre, Sagra, 1992).

2) Conteúdo: neutralização.
Objetivo: relacionar situações cotidianas
com o conhecimento químico.
Resposta:
(V)
( - ) (A)
(V)
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3) Conteúdo: neutralização.
Objetivo: relacionar situações cotidianas com o conhecimento químico.
Resposta: letra c.
Justificativa: o Al(OH)3 é uma base e por isso reagiria com o ácido clorídrico do
estômago, neutralizando-o.
4) Conteúdo: neutralização.
Objetivo: relacionar situações
cotidianas com o conhecimento
químico.
Resposta: letra c.
5) Conteúdo: neutralização.
Objetivo: estabelecer relações.
Resposta: neutralização.
6) Conteúdo: neutralização.
Objetivo: estabelecer relações.
Resposta: porque ocorre a formação
de um sal.
7) Conteúdo: neutralização.
Objetivo: relacionar situações cotidianas com o conhecimento químico.
Resposta: letra e.

“Para habituar os alunos a desbloquear
seus conhecimentos a fim de serem capazes de utilizá-los fora do quadro da aprendizagem, as atividades propostas devem
permitir transferências não só para outras
disciplinas, mas também para a vida cotidiana.”
(SOUSSAN. Georges. Como Ensinar as
Ciências Experimentais? Didática e Formação. Brasília, UNESCO Brasil, OREALC,
MEC, MCT, 2003).

“O ensino deve concentrar-se no educando,
preocupando-se mais em desenvolver
seus processos mentais de pensamento
(observação, proposição e comprovação
de hipóteses, espírito crítico, capacidade
de analisar e julgar, etc.), do que em
acumular conhecimentos memorizados e
sem ligação com a realidade do aluno. É
através da ativação dos processos mentais
que o educando chega à auto-estruturação
dos conhecimentos.” (HAIDT, Regina C.C.,
Curso de Didática Geral, São Paulo, Ática,
1997).

8) Conteúdo: neutralização.
Objetivo: estabelecer relações.
Respostas:
a)
b)
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Com a evaporação da água, restam no solo os sais.
Não existem sais na água da chuva.

Aula 28 - Água do mar
Objetivos: Conhecer os principais sais da água do mar.
Orientações didático-pedagógicas
Objetivos do programa na química.
Através da leitura de texto, conhecer nomes, fórmulas e percentagens dos sais
constituintes da água do mar.
Habilidades de leitura
Gerais
- Identificar e recuperar informações.
- Desenvolver uma compreensão geral do texto.
- Construir argumentações para defender um ponto de vista.
Por campo de estudo
- Aplicar conceitos científicos na vida real.
- Identificar evidências.
- Desenvolver a capacidade de extrair conclusões com bases científicas e
comunicar essas conclusões.
Habilidades específicas na Química
- Conhecer os fundamentos básicos da ciência química e notação.
- Equacionar e resolver problemas sendo capaz de interpretar resultados
numéricos e experimentais.
-.Compreender o conhecimento científico e tecnológico como resultado da
construção humana
- Identificar os constituintes de materiais de uso cotidiano.
Procedimento para a condução da aula.
Passos:
1º - Leitura e discussão interativa ( professor- aluno) do texto.
2º - Resolução dos exercícios com pausa para discussão das respostas com
toda a turma.
Explicação de cada questão
Leia, reflita e responda:
Questão1, 2, 3. conteúdo: sais no mar.
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Questão 1:
Objetivo: extrair informações.
Resposta:
Os sais são transportados a partir das águas da chuva e rios que lavam as
rochas durante o percurso, desembocando no mar.
Questão 2:
Objetivos: extrair e interpretar informações.
Resposta:
O cloreto de sódio, pois os íons cloreto e sódio se encontram em maior quantidade na água do mar. O cloreto em um percentual de 55,04% , e o íon sódio
em 30,61%.
Questão 3:
Objetivos: interpretar e consolidar informações.
a) Falsa. De acordo com o texto a salinidade é de 3,5%.
3,5% =
1L _________ 35g
1000L ________ Xg = 35.000g = 35 kg
b) Verdadeira.
c) Verdadeira.
d) Falsa,o percentual de cloreto 55,04%, é bem maior do que o de sulfatos
7,68%.
Questão 4:
Conteúdo: sais e íons.
Objetivo: trabalhar a linguagem química.
Resposta:
cloreto de magnésio
a) MgCl2
b) CaCl2
cloreto de cálcio
c) KCl
cloreto de potássio
d) Na2SO4, sulfato de sódio
e) MgSO4
sulfato de magnésio
f) Na2SO4, sulfato de cálcio
g) K2SO4
sulfato de potássio
Questão 5:
Conteúdo: Química X Poesia
Objetivo: Argumentar para defender um ponto de vista.
Resposta: pessoal.
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Poeticamente pode até ser que “seja doce” morrer no mar....
Mas quimicamente falando, é bastante salgado.
Aliás, Morrer não é bom de jeito nenhum!!!
Questão 6:
Conteúdo: fórmulas e nomenclatura dos sais
Objetivos: Treinar a montagem de fórmulas e nomear alguns sais.
Respostas:
S-2
sulfeto

(PO4)3fosfato

(CO3)2carbonato

Na+
sódio

Na2S
Sulfeto de sódio

Na3PO4
Fosfato de sódio

Na2CO3
Carbonato de
sódio

Li+
Lítio

Li2S
Sulfeto de lítio

Li3(PO4)
fosfato de lítio

Li2CO3
Carbonato de lítio

Ca+2
Cálcio

CaS
Sulfeto de cálcio

Ca3(PO4)2
Fosfato de cálcio

CaPO4
Fosfato de cálcio

Al+3
Alumínio

Al2S3
Sulfeto de
alumínio

AlPO4
Fosfato de
alumínio

Al2(CO3)3
Carbonato de
alumínio

Questões 7 e 8:
Conteúdo: sais inorgânicos
Objetivo: exercitar questões de vestibulares.
Respostas: 7) letra b 8) letra c
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Aula 29 – Óxidos
Objetivos do Programa
• Conceituar e identificar características dos óxidos no cotidiano.
Habilidades de Leitura e/ou Raciocínio Lógico
• Identificar e recuperar informações;
• Desenvolver uma compreensão geral dos textos;
• Construir argumentações para defender um ponto de vista.
Habilidades Específicas da Disciplina
• Conhecer os fundamentos básicos da ciência química, sua nomenclatura e
notação;
• Analisar, refletir e interpretar sobre a ciência química e suas tecnologias;
• Identificar os constituintes de materiais de uso cotidiano.
Procedimentos Para a Condução da Aula
• 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 diversificar as atividades propostas aos alunos: individuais, em grupo,
de leitura, de relatos etc.
Explicação de Cada Questão
1) Conteúdo: efeito estufa.
Objetivo: possibilitar a elaboração pessoal de informações.
Resposta: pessoal.
2) Conteúdo: efeito estufa.
Objetivo: desenvolver compreensão textual.
Resposta: pessoal. O gás carbônico reenvia para a superfície terrestre parte
da radiação refletida pela Terra. Assim, quanto maior a concentração de CO2
na atmosfera, maior será a quantidade de raios solares refletidos para o nosso
planeta.
3) Conteúdo: óxidos.
Objetivo: dominar o conceito de óxidos.
Resposta: letra d.
4) Conteúdo: óxidos.
Objetivo: dominar o conceito de óxidos.
Resposta: letra c.
5) Conteúdo: óxidos.
Objetivo: estabelecer relações.
Resposta: letra d.
6) Conteúdo: nomenclatura dos óxidos.
Objetivo: estabelecer relações.
Resposta: H2O.
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7) Conteúdo: funções químicas.
Objetivo: estabelecer relações.
Respostas: letra c.
8) Conteúdo: óxidos.
Objetivo: estabelecer relações.
Respostas: Em contato com o sangue, a água oxigenada se decompõe liberando
gás oxigênio.

Química
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Aula 30 - Chuva Ácida
Objetivos: estudar a acidez da chuva e seus óxidos causadores.
Orientações didático-pedagógicas
Objetivos do programa na química.
Através da leitura reflexiva, compreender a formação e conseqüências da chuva
ácida, assim como apresentar soluções para a proteção do meio ambiente.
Habilidades de leitura
Gerais
• Identificar e recuperar informações.
• Desenvolver uma compreensão geral do texto.
• Construir argumentações para defender um ponto de vista.
Por campo de estudo
• Demonstrar a compreensão de conhecimentos científicos necessários para
compreender e ajudar a tomar decisões sobre o mundo natural e social.
• Aplicar conceitos científicos na vida real.
• Identificar evidências.
• Desenvolver a capacidade de adquirir, interpretar e agir com base em
evidências.
Habilidades específicas na Química
• Identificar e caracterizar os constituintes de um sistema final e inicial.
• Identificar, nos diversos dados experimentais, os fatores que os interrelacionam.
• Integrar os conhecimentos químicos e processos produtivos à responsabilidade
de preservação ambiental.
Procedimento para a condução da aula.
Passos:
1º leitura e discussão interativa ( professor- aluno) do texto.
2º resolução das questões intercaladas com discussão das respostas.
Explicação de cada questão
Leia, reflita e responda:
Questão1e 2, 3 e 5. conteúdo: óxidos e acidez da chuva
Questão 1:
Objetivos: Reconhecer e extrair informações.
Resposta:
Monóxido e dióxido de nitrogênio, NO e NO2
Dióxido de enxofre SO2
Questão 2:
Objetivo: correlacionar a linguagem química.
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Resposta
NO2 + H2O→ HNO3
SO2 + H2O → H2SO4
Reações não balanceadas.
Questão 3:
Objetivos: compreender a formação e conseqüências de um fenômeno.
Resposta:
a) queimadas, indústrias e automóveis
b) água
c) ácidos
d) óxidos
e) chuva ácida .
Questão 4:
Objetivos: compreender causas, conseqüências e apontar soluções para um
fenômeno.
Resposta:
a) Causa. Utilizar outras fontes de energia menos poluentes como biodísel.
b) Conseqüência.
c) Causa. Maior fiscalização dos resíduos industriais.
d) Causa. Conscientização e fiscalização dos profissionais de agropecuária que
provocam queimadas nos solos
e) Conseqüência.
f) Causa. Aumento da frota de transporte coletivo.
Questão 5:
Objetivo: argumentar um ponto de vista.
Resposta pessoal, mas deve ser orientada pelo texto.
Infelizmente a chuva ácida pode atingir regiões bem distantes do local onde foi
formada, uma vez que os ventos transportam as nuvens em várias direções.
Questões 6 e 7:

Conteúdo: chuva ácida e suas conseqüências.
Objetivos: exercitar questões do ENEM e vestibular
Respostas: 6) letra c 7) letra e 8) letra c
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Aula 31 – Fenômenos Físicos X Fenômenos Químicos
Objetivos do Programa
• Distinguir fenômeno físico de fenômeno químico.
Habilidades de Leitura e/ou Raciocínio Lógico
• Identificar e recuperar informações;
• Desenvolver uma compreensão geral dos textos;
• Refletir sobre os conteúdos dos textos.
Habilidades Específicas da Disciplina
• Conhecer os fundamentos básicos da ciência química, sua nomenclatura e
notação;
• Analisar, refletir e interpretar sobre a ciência química e suas tecnologias;
Procedimentos Para a Condução da Aula
• No final da primeira página do caderno do aluno, consta uma situação-problema.
Espera-se que os alunos completem as palavras que estão faltando com físico
e químico.
• Procure alternar as atividades desenvolvidas em sala de aula: criativas/
rotineiras, desafiadoras/sistematizadoras, divertidas/de concentração etc.
Explicação de Cada Questão
1) Conteúdo: fenômenos físicos e fenômenos químicos.
Objetivo: procurar imaginar exemplos e estabelecer os conceitos estudados a
partir da observação de fenômenos do cotidiano.
Resposta: pessoal.
2) Conteúdo: fenômenos físicos e fenômenos químicos.
Objetivo: reconhecer e relacionar informações.
Resposta: F – Q – F.
3) Conteúdo: fenômenos físicos.
Objetivo: estabelecer relações.
Resposta: fenômeno físico não modifica a composição da matéria.
4) Conteúdo: fenômenos físicos e fenômenos químicos.
Objetivo: reconhecer e relacionar informações.
Respostas:
a) Físico, não houve a formação de uma nova substância.
b) Físico, não houve a formação de uma nova substância.
c) Químico, houve a formação de uma nova substância.
5) Conteúdo: fenômenos físicos e fenômenos químicos.
Objetivo: estabelecer relações.
Resposta: ambos modificam a aparência da matéria, mas somente o fenômeno
químico altera sua composição.
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6) Conteúdo: fenômenos químicos.
Objetivo: estabelecer relações.
Resposta: composição.
7) Conteúdo: fenômenos químicos.
Objetivo: identificar e recuperar informações.
Resposta: fenômeno químico.
8) Conteúdo: fenômenos físicos e fenômenos químicos.
Objetivo: construir argumentação.
Resposta: fenômeno físico, uma vez que não há a formação de uma nova
substância.

Química
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Aula 32 - Reações Químicas – A linguagem química
Orientações didático- pedagógicas
Objetivos do Programa
• Através da leitura reflexiva, conhecer e conceituar a notação química.
Habilidades de Leitura e/ou Raciocínio Lógico
Gerais:
• Desenvolver uma compreensão geral do texto.
• Construir argumentações para defender um ponto de vista.
Por campo de estudo:
• Desenvolver a capacidade de adquirir, interpretar e agir com base em
evidências.
• Aplicar conceitos científicos na vida real.
Habilidades Específicas na Química
• Equacionar e resolver problemas sendo capaz de interpretar resultados
numéricos e experimentais.
• Conhecer os fundamentos básicos da ciência química e notação.
Identificar e caracterizar os constituintes de um sistema final e inicial.
Orientações para a aula:
Dividir a turma em equipes para que possam discutir e responder os exercícios
propostos.
Passos principais:
• Leitura em voz alta. (escolher alguns alunos das variadas equipes).
• Comentário do professor.
• Discussão e resolução dos exercícios intercalados com a discussão das
respostas.
Comentário de cada questão:
1) Conteúdo: reações químicas e notação química
Objetivos: identificar e extrair evidências
Complete as afirmativas de modo a torná-las verdadeiras:
a) Todo fenômeno químico ocorre através de uma ou mais reações químicas
b) Durante uma reação química os reagentes são desmontados e reagrupados
para formar os produtos.
c) Numa reação química a massa total dos produtos deve ser igual à massa
inicial dos reagentes. ( Lavoisier)
d) Numa reação química os reagentes e produtos devem manter entre si uma
proporção fixa. (Proust)
e) Uma equação química é uma escrita simbólica de uma reação química.
Questões 2, 3, 4 ,5
Conteúdo: Reação e equação química.
2) Objetivos: identificar e equacionar os componentes de uma reação química.
Resposta:
( II ), ( III ), ( IV ), ( I ). (V)
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3)
a)
b)
c)
d)

Objetivos: Relacionar situações cotidianas com conceitos científicos.
Equação: Fe(s) + 2 HCl(aq) → FeCl2(aq) + H2(g)
Fe - Ferro sólido e HCl - ac. Clorídrico aquoso.
FeCl2 - Cloreto de ferro aquoso e H2 - hidrogênio gasoso.
1: 2 (1mol de ferro para 2 mols de ácido).
Gás hidrogênio – H2

4) Objetivos: identificar reação e escrever sua equação correspondente:
Resposta: 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(l)
I–V
II – F - O hidrogênio e o oxigênio são reagentes iniciais da reação.
III – V
IV – F Pela equação balanceada, para cada molécula de hidrogênio consumido
é formada uma molécula de água.
5)
Objetivo: Escrever e identificar os componentes de uma equação
química.
Resposta:
HCl(g) + NaOH(s) → NaCl(aq) + H2O(l)
O NaCl dissolve na água, portanto estará no estado aquoso.
6)
Objetivo: interpretar a equação de uma reação química
Al(s) + 3 AgNO3 (aq) → Al(NO3 )3(aq) + 3Ag↓
O alumínio (Al) sólido reage com o AgNO3 aquoso na proporção de 1:3, formando
o Al(NO3)3 aquoso e prata (Ag) que precipita no estado sólido.
7) Objetivos: exercitar questões de vestibulares
Respostas: Todas estão corretas
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Aula 33 - Classificação das reações químicas
Orientações didático-pedagógicas
Objetivos do Programa
- Identificar e classificar alguns tipos de reações químicas
Habilidades de Leitura e/ou Raciocínio Lógico
Gerais• Identificar e recuperar informações.
• Desenvolver uma compreensão geral do texto.
Por campo de estudo
• Identificar evidências.
• Desenvolver a capacidade de adquirir, interpretar e agir com base em
evidências.
Habilidades Específicas na Química
• Conhecer os fundamentos básicos da ciência química e notação.
• Analisar, refletir e interpretar informações da ciência química e suas
tecnologias.
• Identificar e caracterizar os constituintes de um sistema final e inicial.
Procedimento para a aula
• Dividir a turma em equipes para discussão e resolução dos exercícios.
• Leitura em voz alta pelos alunos (um aluno por equipe) com comentários do
professor, e após, resolução dos exercícios.
Comentário de cada questão
• Conteúdo geral: Classificação das reações químicas
1) Objetivos: Identificar e extrair evidências no texto.
Respostas:
a) Análise ou decomposição; síntese ou adição; simples troca e dupla troca.
b) A reação de síntese consiste em substâncias mais simples se juntarem para
formar uma única substância composta; já a reação de decomposição consiste
em uma substância composta se transformar em substâncias mais simples.
c) Reação de deslocamento ocorre quando uma substância simples desloca um
elemento de uma composta, formando assim uma nova substância composta e
outra simples.
A reação de dupla troca ocorre entre substâncias compostas que trocam
simultaneamente seus radicais, formando duas novas substâncias compostas.
2) Objetivos: identificar e classificar reações químicas.
Respostas: (III ); ( IV ); ( I ); ( II )

84

Química

3) Objetivos: identificar tipos de reações através de suas equações.
Respostas
a) Dupla troca.
b) Análise ou decomposição.
c) Deslocamento ou simples troca
d) Análise ou decomposição.
e) Deslocamento ou simples troca.
f) Síntese ou adição.
4)
Objetivos: Generalizar e consolidar conceitos.
Respostas:
a) Fe(s) + S(s) → FeS(s)
Reação de síntese ou adição
b) H2O2(l) → H2O(l) + O2(g)
Reação de decomposição.
Questões 5, 6 e 7)
Objetivos: Exercitar questões de vestibulares.
Respostas: 5) letra a 6) Letra b 7) letra c
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Aula 34 – Tratamento da Água
Objetivos do Programa
• Conhecer as diversas etapas da purificação da água em uma estação de
tratamento (ETA);
• Compreender a influência do homem no processo consumo/poluição da
águas.
Habilidades de Leitura e/ou Raciocínio Lógico
• Identificar e recuperar informações;
• Desenvolver uma compreensão geral dos textos;
• Construir argumentações para defender um ponto de vista.
Habilidades Específicas da Disciplina
• Analisar, refletir e interpretar informações da ciência química e suas
tecnologias;
• Identificar e caracterizar os constituintes de um sistema final e inicial;
• Compreender o conhecimento científico e tecnológico como resultado da
construção humana;
• Integrar os conhecimentos químicos e processos produtivos à responsabilidade
de preservação ambiental.
Procedimentos Para a Condução da Aula
• Leitura do texto: O professor pode convidar um aluno para fazer a leitura em
voz alta.
• Comentários de cada etapa: o professor deve direcionar os comentários,
inclusive colocando no quadro os tópicos principais.
• Resolução dos exercícios intercalando com respostas comentadas.
Explicação de Cada Questão
1) Conteúdo: água no planeta.
Objetivo: extrair informações e argumentar sobre um ponto de vista.
Respostas:
a) Falsa. A maior parte da água, 97%, se encontra no mar, somente 3% pode ser
consumida pelo homem.
b) Falsa. Depende da fonte. Infelizmente, grande parte da água está contaminada
com resíduos, metais pesados e microorganismos.
c) Verdadeira. A água na natureza é cíclica (evaporação - precipitação) portanto
a quantidade total não diminui.
2) Conteúdo: etapas do tratamento da água na ETA.
Objetivo: identificar etapas através da sua descrição.
Respostas:
a) peneiração
b) decantação
c) aeração
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3) Conteúdo: etapas do tratamento da água na ETA.
Objetivo: identificar e relacionar informações.
Respostas:
(b) prevenção de cáries dentárias.
(d) formação do hidróxido de alumínio.
(a) desinfecção de agentes patológicos.
(c) decantação de partículas pesadas.
4) Conteúdo: etapas do tratamento da água na ETA.
Objetivo: consolidar a linguagem química.
Respostas: 1- cal; 2- água; 3-sulfato de alumínio; 4-hidróxido de alumínio.
5) Conteúdo: utilidade e preservação da água.
Objetivo: construir argumentações para defender um ponto de vista.
Resposta: pessoal, mas deve ser direciona de forma que o aluno indique soluções
para as causas das contaminações citadas no texto.
Evitar contaminar as águas não jogando lixo nas ruas, lagos, praias etc.
Cobrar das autoridades o devido tratamento de esgotos domésticos e
industriais.
Evitar o desperdício de água como: fechar bem as torneiras, banhos não muito
longos, lavagens de carro etc,
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Aula 35 – Química, Tecnologia e Sociedade
Objetivos do Programa
• Desenvolver consciência crítica em relação à ciência, tecnologia e sociedade.
Habilidades de Leitura e/ou Raciocínio Lógico
• Identificar e recuperar informações;
• Desenvolver uma compreensão geral dos textos;
• Construir argumentações para defender um ponto de vista.
Habilidades Específicas da Disciplina
• Conhecer os fundamentos básicos da ciência química, sua nomenclatura
e notação;
• Analisar, refletir e interpretar sobre a ciência química e suas
tecnologias;
Procedimentos para a Condução da Aula
• Sugestão para trabalhar esta aula: Divida a turma em dois grandes grupos –um
vai defender e o outro investir contra- promovendo um debate sobre a importância
da Química e os problemas causados pelo uso inadequado da tecnologia
química. Ao final, como mediador, procurar esclarecer que os efeitos prejudiciais
causados devem-se à falta de escrúpulos, à negligência, à irresponsabilidade do
homem, e não a ciência Química em si, e que esta vem desenvolvendo novas
tecnologias limpas para atenuá-los.
Explicação de cada Questão
1) Conteúdo: Química, tecnologia e sociedade.
Objetivo: desenvolver o pensamento crítico.
Resposta: Pessoal.
2) Conteúdo: Química, tecnologia e sociedade.
Objetivo: elaborar resumos.
Resposta: pessoal.

Os conflitos sócio-cognitivos permitem a exposição de diferentes
pontos de vista existentes em
uma sala de aula, proporcionando aprendizagens mútuas, além
de contribuírem para desenvolver
o pensamento crítico dos alunos.

3) Conteúdo: Química, tecnologia e sociedade.
Objetivo: desenvolver o pensamento crítico.
Resposta: pessoal. (O Brasil é um dos países com pior distribuição de renda
do mundo. Por conta desta brutal desigualdade, milhões de brasileiros não têm
acesso a uma adequada dieta calórica, sendo que os excedentes de alimentos
são exportados).
4) Conteúdo: Química, tecnologia e sociedade.
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Objetivo: desenvolver o pensamento crítico.
Resposta: reflorestamento, produtos biodegradáveis, saneamento básico, filtros
industriais, reciclagem.
5) Conteúdo: Química, tecnologia e sociedade
Objetivo: estabelecer relações.
Resposta: Sim: JOGAR LIXO NA RUA. Pessoal
(favorece a proliferação de ratos, entope bueiros,
provocando inundações, que espalham os dejetos
destes animais, contribuindo para a transmissão
de doenças (leptospirose, hepatite, entre outras).
6) Conteúdo: efeito estufa.
Objetivo: estabelecer relações.
Resposta: letra a.

“Não basta dizer que não se
deve jogar lixo nas ruas ou
que é necessário não desperdiçar água tratada. Para
que essas atitudes e valores se justifiquem, para não
serem dogmas vazios de
significados, é necessário
compreender as implicações
ambientais dessas ações”.
(BRASIL,Ministério da Educação e do Desporto. Parâmetros Curriculares Nacionais.
Brasília:MEC/SEF, 1998).
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Aula 36 – Química Verde e Desenvolvimento Sustentável
Objetivos do Programa
• Conhecer os esforços da ciência Química no intuito de desenvolver novas
tecnologias limpas.
Habilidades de Leitura e/ou Raciocínio Lógico
• Identificar e recuperar informações;
• Desenvolver uma compreensão geral dos textos;
• Construir argumentações para defender um ponto de vista.
Habilidades Específicas da Disciplina
• Conhecer os fundamentos básicos da ciência química, sua nomenclatura e
notação;
• Analisar, refletir e interpretar sobre a ciência química e suas tecnologias;
Procedimentos Para a Condução da Aula
• Sugerimos a leitura comentada do texto.
Explicação de Cada Questão
1) Conteúdo: Química Verde e desenvolvimento sustentável.
Objetivo: possibilitar a elaboração pessoal de informações.
Resposta: pessoal.
2) Conteúdo: Química Verde e desenvolvimento sustentável.
Objetivo: possibilitar a elaboração pessoal de informações.
Resposta: pessoal.
3) Conteúdo: Química Verde e desenvolvimento sustentável.
Objetivo: estabelecer relações.
Resposta: o biodiesel é menos poluidor, além de ser renovável.
4) Conteúdo: Química Verde e desenvolvimento sustentável.
Objetivo: estabelecer relações.
Resposta: desenvolvimento da agricultura familiar, com a conseqüente diminuição
do êxodo rural.
5) Conteúdo: Química Verde e desenvolvimento sustentável.
Objetivo: identificar e recuperar informações.
Resposta: síntese de produtos menos perigosos.
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Aulas 25 e 26 - MOVIMENTO EM DUAS DIMENSÕES
Nas aulas anteriores discutimos o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente
acelerado, os quais ocorrem em uma só direção. Agora
será proposto e estudado um novo tipo de movimento
que é composto de dois movimentos retilíneos, perpendiculares entre si e independentes.
Os exemplos mais discutidos entre os movimentos bidimensionais são o movimento de projéteis próximos à superfície terrestre e o movimento circular.
O movimento de projéteis é composto de dois
movimentos retilíneos, sendo um deles uniforme na direção horizontal e o outro, vertical e acelerado. O movimento circular é também composto por dois outros movimentos, porém esses dois movimentos não são retilíneos
– somente à guisa de informação o movimento circular é composto de dois movimentos
harmônicos: x=Rcosθ e y=Rsenθ, de mesmas amplitude e freqüência angular. O movimento circular pode ser uniforme, em que o módulo do vetor velocidade se mantém
constante e a aceleração do objeto tem módulo constante e aponta para o centro da
trajetória circular, recebendo por isso a denominação de aceleração centrípeta. O movimento circular acelerado caracteriza-se pela aceleração tangente à trajetória do objeto,
além da aceleração para o centro da trajetória referida acima.
Movimento de Projéteis
Vamos considerar um objeto pequeno deslizando com movimento retilíneo uniforme sobre um plano horizontal infinito, liso e elevado em relação à superfície da Terra:
o movimento desse objeto é perpétuo e sempre com a mesma velocidade, pois não há
nenhuma resistência ao seu movimento.
Consideremos agora que o plano horizontal liso e elevado em relação à superfície da Terra seja limitado e que o objeto pequeno deslize com movimento retilíneo
uniforme para a borda do plano. Ao atingir o final desse plano, o objeto continua com o
movimento que possuía anteriormente e começa a cair, devido o seu peso, adquirindo
assim um movimento acelerado na direção vertical, tal que o seu movimento resultante
é agora composto de um movimento uniforme e horizontal e de um movimento acelerado e vertical, conforme pode ser visto na figura abaixo.
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É fácil observar na figura acima que as distâncias percorridas ao longo do eixo x
são iguais em tempos iguais e que as correspondentes no eixo y são crescentes.
Exemplo de movimento de projétil – Bola de Voleibol
Um movimento de projéteis pode ser obtido por dois jogadores de voleibol
que golpeiem, simultaneamente, uma bola de vôlei: um dos jogadores golpeia a bola
em uma direção paralela ao piso da quadra, enquanto o outro jogador golpeia a bola
verticalmente, de baixo para cima. Para o movimento horizontal o golpe fornece à bola
r
uma velocidade uniforme na direção x ( x j ), enquanto o golpe de baixo para cima
r
fornece à bola uma velocidade inicial na direção vertical ( xq{ ). A velocidade da bola na
r
vertical é variável ( x x ), durante a subida da bola ela é decrescente até atingir a altura
r
máxima, quando então começa a descer com velocidade crescente ( x x ). Essa variação
de velocidade na vertical é devida a ação da gravidade da Terra.
Considerando que o ar atmosférico não interfere no movimento da bola,
ela descreverá uma curva semelhante a mostrada na figura abaixo, em que estão
r
assinaladas a velocidade uniforme na direção x ( x j ), a velocidade variável na direção y
r
r
( x x ) e a aceleração da gravidade ( i ), também na direção vertical. Por uma questão de
simplicidade omitimos as setas representativas dos vetores nas figuras a seguir.

O professor de Física, oportunamente, mostrará que a curva descrita pela bola
de vôlei é uma parábola, que está esboçada com linha tracejada na figura acima.
Essa figura destaca os vetores velocidades horizontal e vertical e também o
vetor aceleração da gravidade, sendo comumente utilizada em livros texto de Física.
Contudo, esse tipo de gráfico causa sérias dificuldades de compreensão aos alunos.
Portanto, é recomendável que o professor de Física proponha aos alunos a construção
de três figuras diferentes para representar a velocidade horizontal, a velocidade vertical
e a aceleração da gravidade que atua sobre a bola durante o seu movimento.
A construção dessas figuras não é uma tarefa simples para a maioria dos alunos,
cabendo
ao
professor
discutir
exaustivamente
e dirimir as dúvidas que
surgirem. A figura a seguir
corresponde à velocidade
horizontal
constante
durante o movimento da
bola, ou projétil. Observe
que os vetores velocidade
horizontal são iguais.
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Para a velocidade vertical, cujo movimento é acelerado, o aluno deverá obter uma figura
semelhante a que é apresentada a seguir. O professor deve enfatizar que a velocidade
na vertical inicialmente decresce, anulando-se na altura máxima atingida pela bola
(projétil). A seguir a bola cai com velocidade crescente.

Desde que o movimento da bola na direção vertical, y, se processa sob a ação
da aceleração da gravidade, que é constante próximo à superfície terrestre, a figura a
seguir mostra essa aceleração que atua sobre a bola em pontos de sua trajetória.

r
r
Cabe salientar, novamente, que os vetores x j e i são constantes durante todo
o percurso da bola.
Uma dúvida freqüentemente presente nos alunos é a seguinte: por que a velocidade
vertical da bola decresce e cresce, enquanto sua aceleração mantém-se constante? O
professor deve explicar a relação que existe entre os sentidos das grandezas físicas
velocidade e aceleração: quando os sentidos conhecidos da velocidade de um objeto
e de sua aceleração são os mesmos em uma dada direção a velocidade do objeto
é crescente; se os sentidos da velocidade e da aceleração do objeto, em uma dada
direção, são contrários a velocidade do objeto é decrescente.
Soluções dos exercícios do caderno da aluna e do aluno. (Aula 25)
1. O primeiro parágrafo do texto descreve um movimento retilíneo e uniforme. Explique
esse movimento.
Resposta: No primeiro parágrafo é descrito o movimento de um objeto pequeno
deslizando com movimento retilíneo uniforme sobre um plano horizontal, infinito, liso e
elevado em relação à superfície da Terra. Esse movimento é uniforme porque não há
resistência do plano que é liso.
2. O que significa para você dizer que o objeto tem um movimento perpétuo?
Resposta: O movimento do objeto é perpétuo porque o plano não oferece nenhuma
resistência (impedimento ao movimento), pois esse plano é liso. Dessa forma, o objeto
nunca para o seu movimento.
Física
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3. Que tipo de movimento o objeto possuía na direção x antes de cair do plano? Esse
movimento desaparece após o objeto cair do plano?
Resposta: O objeto possuía um movimento horizontal, retilíneo e uniforme ao longo
do plano. Ao cair do plano na sua borda esse movimento continua existindo, ou seja, o
objeto começa a cair devido a influência da Terra que o atrai, mas o movimento horizontal
ainda existe ele, o objeto, cai e se desloca horizontalmente para longe do plano, como
pode ser observado na primeiro figura do texto do professor acima.
4. Que tipo de movimento o objeto adquire após deixar o plano finito?
Resposta: O objeto adquire mais um movimento, que é retilíneo, acelerado e vertical –
devido a tração que a Terra exerce sobre o objeto.
5. Descreva a velocidade do objeto a partir do instante de tempo que ele abandona o
plano finito.
Resposta: A velocidade do objeto é agora composta de duas velocidades independentes:
a velocidade horizontal e uniforme que ele tinha quando estava sobre o plano e continua
tendo-a, pois ela ainda faz o objeto deslocar-se na direção horizontal e uma outra
velocidade que surge quando ele cai do plano – essa velocidade é crescente pois o
objeto está sob a influência da atração da Terra.
6. Descreva o movimento resultante do objeto após deixar o plano finito.
Resposta: O movimento do objeto é um movimento bidimensional, ou seja em duas
direções, pois ele é composto de um movimento nas direções x (horizontal) e y (vertical)
– a sua trajetória é agora diferente daquela dos movimentos retilíneos que estudamos
anteriormente.
7. Você dispõe de uma mesa cujo tampo é de vidro, e está na horizontal, e uma bilha
esférica de aço. Você lança a bilha sobre o tampo com certa velocidade inicial e ela
descreve uma trajetória retilínea. Considerando que o atrito entre o tampo e a bilha é
desprezível descreva o movimento da bilha.
Resposta: O movimento da bilha será o mesmo que aquele do objeto descrito no texto
do professor. É salutar que o professor insista que o aluno descreva o movimento da
bilha.
8. A mesma bilha da questão anterior é jogada verticalmente para cima com velocidade
inicial. Considerando que o ar atmosférico não interfere no movimento da bilha descreva
esse movimento.
Resposta: A bilha terá um movimento retilíneo para cima com velocidade decrescente.
Ela atingirá uma altura, chamada de máxima, onde parará momentaneamente e iniciará
uma descida, também retilínea, com velocidade crescente.
Soluções dos exercícios do caderno da aluna e do aluno. (Aula 26)
1. Dê exemplos de movimentos do dia-a-dia que podem ser estudados como movimento
de projéteis.
Resposta: São exemplos de projéteis, as bolas de chutes de goleiros, as balas de tiros
de rifle, pedras jogadas ao ar, as bolas em saques de voleibol, etc.
96

Física

2. Comente sobre o movimento da bola de vôlei conforme está descrito no segundo
parágrafo.
Resposta: Ao bater simultaneamente na bola de vôlei os jogadores a impulsiona em
uma direção intermediária entre a horizontal e a vertical, normalmente chamada de
direção inclinada de um dado ângulo. A bola inicialmente sobe enquanto se afasta
horizontalmente. Ela atinge uma altura máxima para a seguir começar a descer, com
velocidade crescente, em módulo, até atingir a quadra.
3. O golpe horizontal fornece a bola que tipo de movimento? E o vertical?
Resposta: Horizontal: movimento retilíneo uniforme – velocidade constante;
Vertical: movimento retilíneo uniformemente acelerado, com aceleração da gravidade.
4. A trajetória do movimento da bola descrito no segundo parágrafo pode ser obtida com
um só golpe na bola? Explique.
Resposta: Sim. Nesse caso o golpe aplicado na bola deve ter direção inclinada formando
um ângulo com a direção horizontal
5. Como é denominada a trajetória de um projétil?
Resposta: Trajetória parabólica.
6. Quais são os parâmetros determinantes do alcance e da altura máxima da bola?
Resposta: Os parâmetros determinantes de quão alto a bola pode atingir (altura
máxima) ou quão distante ela pode chegar (alcance) são a velocidade inicial (vo) da
bola e o ângulo de lançamento (θ).
7. Qual é o tipo de movimento vertical que a bola tem após atingir a altura máxima?
Cite um movimento que tenha o mesmo comportamento vertical da bola e que é muito
comum no dia-a-dia.
Resposta: O movimento vertical é retilíneo e uniformemente acelerado, com aceleração
da gravidade, comumente chamado de queda livre. Qualquer objeto abandonado de
dada altura próxima à superfície da Terra tem um movimento de queda livre.
8. Diga o que você entende por altura máxima atingida pelo projétil? E por alcance do
projétil?
Resposta: A altura máxima, ou máxima distância vertical atingida pelo projétil, é o ponto
da trajetória de um projétil em que a velocidade vertical é nula e alcance é a distância
horizontal entre o ponto em que iniciou-se o movimento e o ponto que ele retorna à
mesma altura inicial do movimento.
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Aula 27 - Movimento Circular Uniforme – MCU

O professor deve enfatizar que esse é outro
exemplo de movimento em duas dimensões e,
como o próprio nome indica, a trajetória do objeto
pequeno, é uma circunferência. Nesse movimento
a direção do vetor velocidade varia continuamente,
conforme se vê na figura ao lado, contudo o seu
o módulo é constante. O objeto, representado
pelos pontos P e P’ na figura, descreve, como
anteriormente dito, uma circunferência de raio R
r
com velocidade x , constante em módulo.
O professor poderia perguntar sobre o
tempo gasto pelo objeto para efetuar uma volta
completa. Esse tempo é denominado período
do movimento e é representado por T e, como a
Fig. 1
velocidade tem módulo constante, esse tempo é
também constante.
O módulo da velocidade pode ser facilmente calculado: o objeto percorre uma
circunferência de comprimento 2πR, sempre no mesmo intervalo de tempo T, então
x = 2πR/T.
Como exemplos desse tipo de movimento citamos: o
movimento da Lua em torno da Terra; dos satélites artificiais
da Terra em seu redor; de uma pedra presa a um barbante
e colocada a girar por uma pessoa acima de sua cabeça;
dos dentes de coroas e catracas de uma bicicleta; das
engrenagens de um relógio de ponteiros, do pito de uma
câmara de ar em uma bicicleta quando a roda gira com a
bicicleta parada, ou quando ela anda se tomarmos como
referência o eixo da roda da bicicleta.
O professor deve chamar a atenção dos alunos para o
fato de que o vetor velocidade está variando continuamente
em direção, tratando-se, portanto, de um movimento
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Fig. 2

acelerado. Da figura 1 vamos escolher as velocidades nos pontos P e P’ e fazer o ponto
P’ aproximar-se de P, conforme mostra os pontos B, C e D na Figura 2. Nessa figura
as linhas AB, AC e AD são as variações do vetor velocidade que indicam a direção da
aceleração.
À medida que o vetor velocidade PP’B aproxima-se do vetor velocidade PP’A,o
r
ângulo entre o vetor velocidade PP’A, x , e o vetor variação de velocidade (vetores
r
AB, AC e AD), ∆ x , tende a ser noventa graus (90º), ou seja, os vetores velocidade e
aceleração (que têm a mesma direção que a variação de velocidade) no movimento
circular uniforme são perpendiculares. Na Figura 2 a direção da aceleração é indicada
pela linha AE, perpendicular a velocidade no ponto P e apontando para o centro da
trajetória. Por essa característica, a aceleração é conhecida como aceleração centrípeta,
r
c e , que significa aceleração para o centro.
E quanto vale o módulo dessa aceleração?
Para determinar esse módulo vamos utilizar uma
figura semelhante à Figura 1, substituindo aquela
circunferência por uma que tenha o “raio” igual ao
vetor velocidade (ver Figura 3). Semelhante ao que
foi feito para determinar o módulo da velocidade
( x = 2πR/T), nós podemos escrever
c e = 2π x /T.
Desde que, 2π/T= x /R, o módulo da aceleração centrípeta é dada por
c e = x 4 /R.

Fig. 3

No caso desse movimento, o professor deve
chamar bem a atenção dos alunos para o fato que, apesar dos vetores velocidade e
aceleração centrípeta estarem continuamente variando de direção, o módulo da aceleração centrípeta, c e , é constante, pois o raio da circunferência é constante por definição
e a velocidade, x , também tem módulo constante.
E que, como a velocidade é tangente à
trajetória, e a aceleração tem a direção do raio,
apontando para o centro da circunferência. Tudo
isso pode ser visto na Figura 4.
É importante que o professor utilize um
cordão e uma pequena pedra para demonstrar
a existência dessa aceleração: fazer os alunos
girarem com a mão o pequeno objeto atado em
uma das pontas do cordão. Explicando que para
o objeto se manter na trajetória circular é necessário fazer “força”, que imprime a aceleração
centrípeta à pedra. O professor deve ressaltar
Fig. 4
que, se essa “força” deixar de existir, a pedra
sairá com movimento retilíneo uniforme com a
velocidade com que girava e tangente à trajetória no ponto em que a “força” deixa de
existir.
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Soluções dos exercícios do caderno da aluna e do aluno.
1. Explique como você identifica um movimento circular.
Resposta: O movimento circular é um movimento bidimensional em que a trajetória é
uma circunferência. Ele tem o módulo da velocidade constante, mas a direção desse
vetor varia continuamente.
2. Cite alguns exemplos de movimentos circulares que você conhece e que não estejam
relacionados no texto?
Resposta: Um carro percorrendo uma pista circular, a ponta dos ponteiros de relógios,
a hélice de um helicóptero, a rotação da Terra em torno do seu eixo e em torno do Sol,
o movimento de uma roda gigante, o movimento de um radar, os pneus do carro em
relação ao eixo, um disco CD ou DVD, as pás de um ventilador, etc.
3. Que denominação se dá ao tempo que uma partícula gasta para efetuar uma volta
completa?
Resposta: Período.
4. Cite, de acordo com o texto, três características do movimento circular e uniforme?
Resposta: Características: o movimento é bidimensional: a trajetória é uma circunferência;
o módulo da velocidade é constante; a aceleração aponta para o centro da trajetória.
5. Você já deve ter brincado com um cordão amarrado a uma pequena pedra e segurando
o cordão pela outra extremidade girou-a sobre sua cabeça em movimento circular. Essa
brincadeira demonstra claramente a existência da aceleração centrípeta, se supormos
que o círculo descrito pela pedra está em um plano horizontal. Explique completamente
o movimento da pedra. Se você soltar o cordão explique o que ocorrerá.
Resposta: O comprimento do cordão indica o raio da trajetória circular; você faz uma
força com a sua mão para manter a pedra girando essa força origina a aceleração que
aponta a todo o instante de tempo para a sua mão que é o centro da trajetória. Se você
soltar o cordão a pedra “sai na tangente”, com velocidade que é igual a que a pedra tinha
no instante em que você soltou o cordão, deixando de puxar a pedra para o centro.
6. Palavras cruzadas. Preencha, de cima para baixo, os espaço com a resposta das
perguntas ou a palavra que da sentido à frase. Na vertical aparecerá a palavra que
designa o caminho seguido por um objeto durante o movimento.
1. Qual é o símbolo para o período de um MCU?
2. Que tipo de grandeza é a velocidade e a aceleração mas não o tempo?
3. Quando o objeto possui __________ sua velocidade varia.
4. O símbolo da unidade de energia no SI é ___ .
5. A aceleração centrípeta aponta para o _______ da trajetória circular.
6. O período é o _______ gasto pelo objeto para dar uma volta completa.
7. Que palavra designa o movimento em que uma grandeza não varia?
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8. A aceleração centrípeta é inversamente proporcional ao ______ da tarjetória.
9. Qual a palavra que a letra C representa no acrônimo MCU?
10. A minúscula dessa letra representa a razão entre a variação de velocidade em dado
intervalo de tempo e esse intervalo de tempo.
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Aulas 28 e 29 - DINÂMICA – Inércia e Força

1. Lei da Inércia de Galileu
As palavras “força” e “massa” são muito utilizadas no dia-a-dia das pessoas e
possuem muitos significados metafóricos: fulano tem muita força; é necessário força de
vontade; força aérea; força sindical; companhia de força e luz; o furacão ganhou força
durante a noite; a força do hábito; pão massa fina; beltrano tem muita massa muscular;
para crescer o grupo tem que ter massa crítica; o índice de massa corporal deve ser
menor que; por a mão na massa; ataque em massa dos gafanhotos; houve extinção em
massa de anfíbios; o povo é massa de manobra.
Outras palavras tais como “resistência”, “atrito”, “impacto” e “trabalho” também
têm uso muito disseminado no linguajar metafórico do dia-a-dia: a defesa do time XXK
ofereceu grande resistência ao ataque do time XXZ; Bobão entrou em atrito com o seu
vizinho; o lançamento do produto X causou impacto no mercado; hoje é o meu primeiro
dia de trabalho.
Esses significados são muito diferentes daqueles que são empregados na Física.
Os livros texto de Física e os professores devem apresentar essas palavras com muito
cuidado. Elas não devem ser colocadas, no início dos estudos, em um contexto muito
técnico, pois esse tipo de contexto ainda não é familiar à maioria dos alunos, mesmo
os mais capazes. A maioria dos alunos ao iniciarem seus estudos de Física não tem
maturidade suficiente para absorver facilmente uma linguagem técnica, pois o sentido
metafórico das palavras força e massa, por exemplo, está muito presente no cotidiano
desses alunos.
Dessa forma, é extremamente importante que o professor explique aos alunos
que, apesar das palavras serem as mesmas, seus significados em Física são bem
diferentes daqueles do cotidiano. Os conceitos associados a essas palavras devem ser
explicitados corretamente, sendo necessário que o professor, nas primeiras aulas que
tratarão da Dinâmica, defina operacionalmente os conceitos de força e massa.
Contudo, antes de definir força e massa vamos falar da Teoria Aristotélica do
movimento. Para Aristóteles existiam três tipos diferentes de movimento: o movimento
dos astros no “céu”, o movimento de queda dos corpos e movimento de objetos na
superfície da Terra. Aristóteles tinha explicações distintas para esses movimentos. Para
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ele o movimento incessante dos astros era explicado pela natureza diferente da matéria
que formava esses astros – a “força” necessária ao movimento dos astros era fornecida
pela própria “matéria celeste”. A queda dos corpos ocorria, segundo Aristóteles, porque
a “matéria comum” tendia a cair para a Terra porque ela era o centro do Universo. Por
outro lado, o movimento de objetos na superfície da Terra somente poderia ocorrer se
existissem “forças” atuando sobre esses objetos – quando a força deixasse de atuar
sobre o objeto ele tenderia ao seu estado natural, que é o repouso, ou seja, só existia
movimento se houvesse uma “força” atuando sobre o objeto.
Porém, Galileu resolveu essas questões com “experimentos pensados” –
experimentos simples que nem sempre se realizam mas que, pela realidade concreta dos
fatos, são convincentes. Um experimento de Galileu descrito no Caderno 2 demonstrou
serem iguais os intervalos de tempo gastos por objetos distintos caídos da mesma
altura. Durante quase 1500 anos acreditou-se que os objetos com maiores massas
“gastavam” menos tempo durante a queda.
Igualmente, Galileu demonstrou com um “experimento pensado” que os objetos
que se movem sobre superfície próximas à Terra tendem a parar o seu movimento devido
a “resistência ao movimento” que se origina do contato entre a superfície e o objeto.
Essa resistência é conhecida como atrito. Por outro lado, se o objeto estiver parado ele
tenderá a permanecer em seu estado de repouso, a não ser que uma “causa” externa
(força) atue sobre ele.
Galileu tomou três pedaços de madeira articulados nos pontos O, O’ e uma
esfera metálica e realizou o experimento mostrado na Figura 1. Inicialmente, ele
soltou a esfera da posição A e observou que a esfera rola para baixo aumentando sua
velocidade porque ela está acelerada. A esfera passa livremente pelas articulações O
e O’, subindo com velocidade decrescente, porque está sendo desacelera, parando no
ponto B. Galileu poliu os pedaços de madeira e a esfera e repetiu o experimento. Nesse
segundo procedimento ele observou que a esfera subiu um pouco mais, atingindo o
ponto C. Galileu poliu melhor as madeiras e a esfera e, ao repetir o procedimento,
verificou que a esfera atingiu o ponto D.

Fig. 1

Diante do fato relacionando o polimento (redução do atrito) com o aumento da
distância percorrida pela esfera, Galileu concluiu que o objeto cessa o seu movimento
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devido à “resistência a esse movimento” que surge do contato entre a superfície
(madeira) e o objeto (esfera). Se essa resistência fosse eliminada o objeto não pararia
antes de atingir uma altura igual àquela de que foi abandonado, qualquer que fosse
o ângulo formado pelos pedaços de madeira. E mais, Galileu inferiu que se o pedaço
de madeira O’1 fosse colocado na horizontal (posição 4), o que eliminaria a causa
da desaceleração do movimento, a esfera nunca pararia, se esse pedaço de madeira
fosse de comprimento infinito. Da mesma forma, Galileu inferiu que se a esfera fosse
colocada na horizontal (OO’), ela ai permaneceria em repouso, a não ser que alguma
“força” externa atuasse sobre ela.
Com base nesse experimento, Galileu enunciou a Lei da Inércia: quando não
existe nenhuma “resistência” ao movimento retilíneo e uniforme do objeto ou quando ele
estiver parado e não existir nenhuma “tendência” ao seu movimento, o objeto continuará
a mover-se com velocidade constante em linha reta ou permanecerá em repouso.
Com os resultados do experimento acima, Galileu explicou porque é corriqueiro
as pessoas comuns “raciocinarem” sobre os movimentos do cotidiano de acordo com
a teoria de Aristóteles: esse sábio grego ao analisar o movimento dos objetos sobre
superfícies não inferia (nem considerava) a participação da “resistência ao movimento”
que se origina do contato entre a superfície e o objeto. Dessa forma, como dizia
Aristóteles, era necessária uma força para manter o movimento – essa força, como é
sabido, serve para vencer a “resistência ao movimento” ou atrito.
Assim, a Primeira Lei de Newton foi trabalhada e estabelecida antes de Newton: o
cientista italiano Galileu utilizou o conceito de inércia de objetos para negar o postulado
de Aristóteles, segundo o qual “qualquer movimento necessita de uma força”.
2. Definição operacional de força
Newton ao sistematizar a Mecânica, enunciou a Lei da Inércia de Galileu como a
Primeira Lei que, posteriormente, ficou conhecida como 1ª Lei de Newton:
Uma força aplicada é uma ação exercida sobre um objeto, em geral, para mudar
seu estado de repouso, ou de movimento retilíneo uniforme.
Em outras palavras, essa lei determina que qualquer objeto continua em seu
estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a não ser que seja compelido a
mudar esses estados por forças a ele aplicadas.
Neste ponto, o professor deve deixar muito claro que a força de “resistência” ao
movimento ou força de atrito é uma “causa” externa.
No Caderno 2 de Física, quando estudamos a Cinemática nós definimos
operacionalmente as grandezas deslocamento, velocidade e aceleração. Agora, que
iniciamos o estudo da Dinâmica, nós precisamos, primeiramente, definir operacionalmente
as grandezas força e massa.
Tendo como ponto de partida a aceitação que o estado natural dos objetos é o
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repouso ou o movimento retilíneo e uniforme, a 1ª Lei de Newton define qualitativamente
o conceito operacional de força como sendo a ação que retira o objeto de seu estado
natural.
Porém, essa mudança no estado natural provocada pela força deve ser mensurada.
Ou seja, nós devemos também determinar com qual intensidade e em que direção a
força aplicada ao objeto faz variar o estado natural desse objeto.
Nós podemos medir o efeito de uma força sobre
um objeto medindo a distensão de uma mola presa
ao objeto. Considere uma mola presa verticalmente a
um suporte que contém uma escala graduada, como
mostrado na Figura 2 (a). A escala marcará 0 quando não
existir nenhum objeto dependurado na mola, conforme
(a) na Figura 2. Ao dependurar um objeto de massa m,
a mola distenderá de um certo comprimento, lo, que
equivale a uma dada força (ver (b) da Figura 2). Dois
Fig. 2
desses objetos distenderão a mola de 2lo, que equivale
ao dobro daquela força, conforme (c) na Figura 2. E assim por diante.
Com essa mola acoplada à escala de medidas de
forças nós podemos aplicar uma unidade de força a um
objeto com massa padrão, mo, previamente escolhida.
Esse objeto adquire uma unidade de aceleração, ao.
Se for aplicada uma força igual a duas unidades de
força a aceleração adquirida pelo objeto será 2ao. No
caso de usarmos dois objetos idênticos, o que dobra a
massa, e também dobrarmos a força, a aceleração do
objeto será igual a ao (ver Figura 3).

Fig. 3

A aceleração do objeto de massa padrão pode ser determinada porque as variáveis
cinemáticas (posições e correspondentes instantes de tempo) de seu movimento são
registradas, conforme mostra a Figura 4, em que aquelas variáveis foram filmadas ao
longo de uma escala calibrada e de relógios aferidos.

Fig. 4

Esse experimento pode ser repetido com múltiplos e submúltiplos da força unitária
e o mesmo objeto de massa padrão obtendo-se sempre correspondentes múltiplos e
submúltiplos da aceleração ao. Por outro lado, se repetirmos o experimento com objetos
com massas dadas por múltiplos e submúltiplos da massa padrão e mesma força
obtemos correspondentes submúltiplos e múltiplos da aceleração ao.
Como esse experimento é confiável e reprodutível, é possível definir uma escala
numérica de força. Se a massa padrão for escolhida como sendo um quilograma (1
kg), definimos a unidade de força como um newton (1 N) e a aceleração do objeto com
massa padrão sob o efeito dessa força é numericamente igual a um metro por segundo
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ao quadrado (1m/s2 = 1(m/s)/s), que é a unidade de aceleração.
Soluções dos exercícios do caderno da aluna e do aluno (Aula 28)
1. Enuncie a Lei da Inércia de Galileu.
Resposta: A Lei da Inércia de Galileu estabelece que: “quando não existe nenhuma
resistência ao movimento retilíneo e uniforme do objeto ou quando ele estiver parado e
não existir nenhuma tendência ao seu movimento, o objeto continuará a mover-se com
velocidade constante em linha reta ou permanecerá em repouso.”
2. Faça a comparação entre a Lei de Inércia enunciada por Galileu e pelo seu
professor.
Resposta: Galileu e o seu professor fazem afirmações idênticas, contudo seu professor,
com intenção de facilitar a compreensão, inicia falando da dificuldade de iniciar o
movimento do objeto e não da dificuldade em alterar o movimento, conforme Galileu o
fez.
3. Você concorda com a afirmativa que o seu professor faz no último parágrafo do
texto? Explique.
Resposta: Sim. A massa, que é a quantidade de matéria de um objeto, é uma característica
desse objeto, assim como sua cor, textura, tamanho, etc. Portanto, verifica-se que ao
aumentar a quantidade de matéria de um objeto a sua inércia também aumenta, pois
ela (a inércia) é uma propriedade característica da matéria.
4. Explique por que é grande o risco de um passageiro cair ao saltar de um ônibus em
movimento? Em que direção esse passageiro tende a cair?
Resposta: O risco é grande devido a inércia de movimento do passageiro, pois quando
o pé do passageiro tocar no solo ele ficará em repouso, mas o restante de seu corpo
continua a ter o mesmo movimento que ele tinha ao saltar do ônibus – o pé pára e
o restante do corpo continua em movimento. É por isso que precisamos continuar
“correndo” para não cairmos.
5. Um objeto pesado está suspenso do teto por uma corda A, conforme
a Figura 1. Presa na parte inferior do objeto encontra-se uma outra corda
idêntica, B. Explique qual corda se rompera se puxarmos a corda B: (a)
lentamente; (Resposta: A corda A se romperá, pois somam-se o peso do
bloco com a força aplicada, atingindo a tensão de ruptura da corda A antes
que possa atingir a da corda B). (b) rapidamente. (Resposta: A corda B se
romperá, pois a força aplicada atingirá a tensão de ruptura de B, e essa
força não será transmitida para a corda A devido a inércia do bloco).

Fig 1

6. Tente realizar os experimentos mostrados nas Figuras 2 e 3 abaixo, e explique o que
ocorrerá com o bloco que será atingido com o martelo (Figura 2) e com a bola de gude
quando o cartão for empurrado.
Resposta: No primeiro após o impacto do martelo o bloco de madeira atingido será
expulso da pilha de blocos e os restantes cairão sobre a mesa. Isso ocorre porque,
devido a inércia dos blocos, não houve tempo suficiente para a transmissão do impacto
aos demais blocos. No caso da bola de gude, por ter inércia, cairá dentro do copo.
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Fig 2

Fig. 3

Soluções dos exercícios do caderno da aluna e do aluno (Aula 29)
1. Segundo o texto, que afirmativa fez Aristóteles a respeito do movimento de objetos
na superfície da Terra?
Resposta: Aristóteles afirmava que o movimento de objetos na superfície da Terra
somente poderia ocorrer se existissem “forças” atuando sobre esses objetos – quando
a força deixasse de atuar ele tenderia ao seu estado natural, que é o repouso.
2. Em que Galileu se baseou para afirmar que Aristóteles estava equivocado?
Resposta: Galileu mostrou que Aristóteles estava errado porque ele não considerava o
atrito que se origina no contato entre o objeto e a superfície na qual ele se movimenta.
3. Explique como Newton definiu o conceito operacional de força?
Resposta: Newton afirmou, qualitativamente, que a força era a ação que retirava o objeto
de seu estado natural. E mais, ele definiu uma escala de força baseada na deformação
de molas para medir a intensidade e a direção das forças aplicadas aos objetos.
4. Considerando que sobre objetos de massa
padrão sejam aplicadas forças, conforme mostra a
figura do texto, determine as acelerações desses
objetos.
Resposta: No primeiro caso uma força de 1 N está
sendo aplicada sobre um objeto de 1 kg de modo
a produzir uma aceleracão de 1m/s2. No segundo
caso, uma força de 2 N é aplicada sobre o objeto
de massa de 1 kg, produzindo uma aceleração
de 2 m/s2. No último caso, a aceleração do objeto
de massa igual a duas vezes a massa padrão
produzida pela força 2 N é 1 m/s2.
5. Considerando os dois primeiros experimentos
mostrados na figura do texto, esboce um gráfico
de força aplicada versus aceleração do objeto. Ligue os dois pontos obtidos por uma reta que passe na origem dos eixos (F versus a). Resposta:
Ver gráfico ao lado.
6. Determine a inclinação da reta passando que
passa pelos dois pontos.
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Resposta: Como se observa a inclinação é dada pela razão F sobre a que é igual a 1
N/(ms2), que é igual a 1 kg.
7. Escreva a equação, F em função de a, para essa reta.
Resposta: F = ma, como m = 1 Kg a força é numericamente igual a aceleração F = a.
8. Um objeto de massa 0,5 kg é acelerado a 4 m/s2. Que força atua sobre ele?
Resposta: Desde que F = ma, temos: F =(0,5kg)(4m/s2)= 2 N.
9. Uma força de 3 N atua sobre um objeto de massa 0,6 kg. Qual a aceleração produzida?
Resposta: Como F = ma, temos: a = F/m =(3 N)/(0,6 kg) = 5 m/s2.
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Aula 30 - DINÂMICA – Massa Inercial

Nesta aula vamos utilizar o experimento que definiu a escala de medidas de
força descrita anteriormente (Aula 29), para determinar as acelerações de dois objetos
quaisquer de massas m1 e m2. Foram aplicadas forças com diferentes valores sobre
esses objetos, e os valores obtidos para as acelerações estão mostrados na tabela
abaixo.
Força aplicada, F em
newtons (definida pela
escala de medidas de
força)

Aceleração, em
(m/s)/s, m/s2
(aceleração imposta à
massa padrão, m0)

Aceleração, em
(m/s)/s, m/s2
(aceleração imposta
ao objeto 1, m1)

Aceleração, em
(m/s)/s, m/s2
(aceleração imposta
ao objeto 2, m2)

0,50

0,50

0,25

1,00

1,00

1,00

0,50

2,00

1,75

1,75

0,875

3,50

2,00

2,00

1,00

4,00

3,00

3,00

1,50

6,00

4,00

4,00

2,00

8,00

Da tabela vemos que a massa 1 tem aceleração igual à metade da aceleração
obtida com o objeto de massa padrão, enquanto que a
correspondente aceleração do objeto de massa 2 é o
dobro daquela imposta ao objeto com massa padrão.
Uma excelente forma dos alunos perceberem a idéia
contida na tabela é esboçar o correspondente gráfico
força versus aceleração, que é mostrado na figura a
seguir.
Examinando a tabela e o gráfico percebemos
que é possível associar às massas dos objetos 1 e
2, respectivamente, aos “valores únicos” 2 e 0,5 que
multiplicados pelas correspondentes acelerações
reproduzem as intensidades das forças aplicadas (coluna da tabela). No caso da massa
padrão esse fator multiplicativo é 1. Os valores correspondentes às massas são obtidos
das inclinações das retas no gráfico F x a.
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Resumindo nós temos:
1. uma escala de força é definida arbitrariamente (Aula 29);
2. experimentalmente encontra-se que a força é proporcional à aceleração quando
diferentes forças são aplicadas a objetos;
3. a partir desses dois pontos deduz-se que a natureza apresenta uma propriedade
dos objetos, que é a constante de proporcionalidade, dada por um “valor único”, para
cada objeto;
4. se essa constante de proporcionalidade, ou coeficiente de proporcionalidade,
for chamada de m pode-se escrever a equação: m = F/a que é a conclusão do
experimento.
Da equação acima vemos que quanto maior for a massa do objeto maior será
a força aplicada necessária para produzir uma dada aceleração. Ou seja, a massa do
objeto pode ser pensada como a dificuldade de acelerar esse objeto ou, alternativamente,
como a dificuldade em modificar o movimento do objeto. Em outras palavras, a massa
do objeto pode ser associada com a dificuldade que o objeto apresenta em modificar o
seu estado natural.
A matéria possui uma característica, comumente chamada de inércia, que é
associada com a tendência que cada objeto possui de não modificar o seu estado de
movimento ou repouso: se o objeto estiver em movimento (ou parado), a sua tendência
natural (inércia) é continuar o movimento (ou permanecer parado). Também é observado
que a tendência natural a continuar o movimento, ou permanecer em repouso, aumenta
com o aumento da massa do objeto, logo foi muito natural denominar-se a massa de
um objeto como sendo sua massa inercial. Devemos atentar para o fato de que as
denominações “massa” e “massa inercial” são comumente utilizadas como sinônimas.
Nesse ponto de nosso caminhar cabe, então, a pergunta: a massa inercial é uma
nova propriedade do objeto? Ou é uma propriedade antiga sob nova aparência?
Para responder as indagações vamos realizar dois experimentos com a escala
de forças anteriormente definida utilizando objetos de substâncias diferentes (ferro,
cobre, madeira, papel, etc.) e mesma massa inercial.
Experimento 1.
Vamos considerar vários conjuntos de objetos de mesma massa inercial, com
formato de “tijolos” (paralelepípedos), mas que cada conjunto seja composto de objetos
feito de uma mesma substância (como, por exemplo, ferro ou cobre). Dessa forma, em
cada conjunto todos os tijolos são exatamente iguais. Vamos realizar os experimentos
para cada conjunto de objetos separadamente.
Cada um dos tijolos do conjunto considerado quando puxado com a mesma força
adquire a mesma aceleração; quando juntamos dois, três, quatro (ou mais) desses
tijolos e os puxamos com essa mesma força eles adquirem uma aceleração igual à
metade, um terço, um quarto (ou menor ainda) da aceleração medida anteriormente
quando só utilizamos um tijolo.
Se dobrarmos a força e aplicarmos a um único objeto, sua aceleração será igual
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ao dobro daquela medida quando essa força for aplicada a dois objetos. Ou igual ao
triplo se usarmos três objetos.
Podemos realizar um grande número de experimentos variando-se a força
aplicada e a quantidade de objetos.
A seguir utilizamos tijolos feitos de outra substância e repetimos todos os
procedimentos descritos acima.
Os resultados obtidos nos experimentos para cada conjunto de objetos nos
mostram os mesmos valores para as acelerações medidas. As acelerações obtidas
quando usamos tijolos de ferro, por exemplo, são exatamente as mesmas que quando
usamos as mesmas quantidades de tijolos de cobre, ou tijolos de qualquer outra
substância, sempre para a mesma força.
A conclusão final desse experimento pode ser sintetizada pela seguinte equação
m = F/a ou seja, a massa inercial do objeto não depende de qual substância ele é
feito.
Experimento 2.
Novos experimentos são realizados com objetos de diferentes substâncias
e mesma massa inercial (isso não é difícil de ser obtido). Novamente vamos utilizar
objetos com formato de tijolo. Observamos desse experimento que o mesmo número
de tijolos (portanto, mesma massa inercial) de diferentes substâncias sob a mesma
força aplicada adquire sempre a mesma aceleração. Adicionalmente, verifica-se desse
experimento que ao se juntar dois, três ou mais desses objetos de substâncias diferentes
as acelerações medidas agora são iguais àquelas obtidas no experimento 1, em que se
tinha mesmo número de tijolos da mesma substância.
A conclusão do Experimento 2, em que utilizamos objetos de substâncias
diferentes com mesma massa inercial, é igual àquela que encontramos no Experimento
1, m = F/a ou seja, a massa inercial do objeto não depende de qual substância ele é
feito.
Desses experimentos também concluímos que a massa inercial é aritmeticamente
aditiva (ou subtrativa), isto é, se obtivermos m1 = F/a1 e m2 =F/a2, não importando se m1
e m2 são ou não de mesma substância, verificamos que a massa quando juntamos (ou
separamos) m1 e m2, medida pela relação F/a, é igual à soma das massas iniciais, m =
m1 + m2 (ou igual à subtração m’= m1 – m2). Quando juntamos (ou separamos) objetos,
de mesma ou de substâncias diferentes, as massas inerciais somam-se (ou subtraemse), logo podemos concluir que massa inercial é uma propriedade do objeto que está
sendo acelerado, sendo dado numericamente pelo valor da correspondente inclinação
da reta no gráfico F versus a, conforme figura mostrada anteriormente.
A existência de um “valor único” para a massa inercial de um dado objeto não é
mera definição, a exemplo da escala de força que nós definimos arbitrariamente, nem
tampouco foi deduzida teoricamente – ela é um fato físico experimental, ou seja, ela é
uma lei da natureza. Portanto, com esses experimentos nós encontramos uma nova
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lei da natureza: as forças são diretamente proporcionais às acelerações comunicadas
aos objetos e que a constante de proporcionalidade (ou coeficiente de inércia, m, pois
F = ma) é um “valor único” e uma característica do objeto (a sua massa inercial), que
caracteriza a resposta do objeto à força aplicada.
O professor deve enfatizar o fato de objetos diferentes (diferentes em tamanho,
cor, densidade, textura, forma, etc.) podem ou não ter o mesmo valor para a massa
inercial, o que significa dizer que a massa é também uma característica do objeto.
Dessa forma, utilizar a frase “puxar uma massa de 6 kg”, apesar de muito comum,
está errada pois a palavra massa, nesse caso, está sendo utilizada para denominar
um objeto. A frase correta seria: “puxar um objeto cuja massa é de 6 kg”, pois massa e
objeto não são sinônimos.
Soluções dos exercícios do caderno da aluna e do aluno.
1. De acordo com o texto, sobre que assunto as professoras de Física conversavam
durante o intervalo das aulas?
Resposta: Elas conversavam sobre a forma como deveriam abordar com alunos o
conceito de massa inercial.
2. Explique como a tabela no segundo parágrafo foi obtida?
Resposta: A professora aplicava uma dada força ao objeto e, a partir dos valores da
posição do objeto e dos correspondentes instantes de tempo em que o objeto ocupava
a posição, ela determinava o valor da aceleração.
3. Como você interpreta a inclinação da reta no gráfico mostrado no texto?
A inclinação da reta é interpretada como sendo a massa inercial do objeto sob estudo.
A relação entre a força e a aceleração é dada por F = ma.
4. Um experimento com objetos de massas inerciais m3 e m4 produz a seguinte tabela.
Força aplicada, em N

Aceleração, em m/s2, em m1

Aceleração, em m/s2, em m2

2,00

0,50

0,40

3,60

0,90

0,72

4,00

1,00

0,80

6,00

1,50

1,20

8,00

2,00

1,60

10,00

2,50

2,00

a) Esboce o gráfico força versus aceleração para esse experimento;
b) Determine as massas inerciais dois objetos.
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Resposta: a) Ver gráfico abaixo.
b) O coeficiente angular das retas, dado por m = F⁄a é a massa inercial do objeto que,
nesse caso, vale m1=4kg e m2=5kg.

5. Uma força de 5 newtons imprime à massa m1 uma aceleração de 2,5 m/s2, e à massa
m2 uma aceleração de 10 m/s2. Que aceleração essa força imprimirá aos dois objetos
juntos?
Resposta: Pela relação m = F/a obtemos que m1 = 2,0 kg e que m2 = 0,5 kg. Quando
juntarmos os dois objetos teremos uma massa total de 2,5 kg, portanto a sua aceleração
será dada por, a = 5N/(2,5kg) = 2,0 m/s2.
6. Você está de posse de dois objetos cuja razão entre suas massas, m1/m2, é igual a
2. Você aplica sobre cada um deles a mesma força F. Determine a razão entre suas
acelerações.
Resposta: Como a força aplicada aos objetos é a mesma, teremos F=m1a1=m2a2, que
resulta em m1/m2 = a2/a1. Isto é, a relação a1/a2 = 0,5.
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Aula 31 - DINÂMICA – Característica Vetorial da Força

Realizando experimentos com molas calibradas e um objeto de massa conhecida
nós verificamos que ao aplicar duas forças na mesma direção e sentido, a aceleração
do objeto será o dobro daquela obtida se tivéssemos utilizado uma só força, como
mostrado na Figura 1 (a) abaixo. Em outras palavras, esse resultado nos diz que os
efeitos das forças aplicadas na mesma direção e sentido somam-se.

(a)

(b)

(c)

Fig. 1

Por outro lado, quando aplicamos em um objeto duas forças iguais, mas em
sentidos opostos, verificamos que este não adquire qualquer aceleração. Ou seja, os
efeitos de forças na mesma direção e sentidos contrários, aplicadas sobre um objeto,
subtraem-se. Nesse caso particular, ocorre o cancelamentos das forças, como é visto
na Figura 1 (b).
Na Figura 1 (c) ainda temos forças aplicadas na mesma direção e sentidos
contrários, porém as suas intensidades são diferentes, e o objeto move-se com
aceleração dada pela diferença das forças, dividida pela massa do objeto, e no sentido
da maior força.
Diferentemente das massas inerciais, as forças não adicionam-se ou subtraemse apenas numericamente, como será mostrado a seguir. Experimentalmente, as forças
comportam-se semelhantemente às grandezas velocidade e aceleração, ou seja, as
forças têm características de vetores.
Considere o experimento mostrado na Figura 2. As forças que atuam sobre o
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objeto têm mesma intensidade, mas possuem direções perpendiculares e produzem
uma aceleração na direção da diagonal, de 45º, com intensidade obtida utilizando-se o
Teorema de Pitágoras:
c? c q4 -c q4 ?c q 4 .
Do resultado do experimento concluímos que o objeto sob a ação de uma única
força, com intensidade dada por F = Hq 4 , atuando na direção diagonal, aceleraria o
objeto de c?c q 4 .

Fig. 2

Fig. 3

No próximo experimento utilizaremos duas forças perpendiculares aplicadas
ao objeto, mas uma delas tem intensidade duas vezes maior que a outra, como está
mostrado na Figura 3. Observa-se que o movimento do objeto ocorre ao longo da reta
inclinada 1 com aceleração igual a
c? *4c q + 4 -c q4 ?c q 7 ,
em que, novamente, utilizamos o Teorema de Pitágoras. O objeto se moveria ao longo
da reta inclinada 2, com aceleração de mesma intensidade acima, se as forças fossem
permutadas.
Para determinar o ângulo que a reta seguida pelo objeto faz com a direção relativa
a uma das forças – escolhida arbitrariamente como estando na direção horizontal – nós
utilizaremos um triângulo cujos lados são formados pelas forças aplicadas ao objeto
e pela única força equivalente que acelera o objeto na direção inclinada, chamada de
força resultante, como é mostrado na Figura 4. Com o triângulo formado, determinamos
o ângulo pelo cálculo da tangente.
catetooposto
F0 = 1
tgθ = ______________ = ____
catetoadjacente
F0

catetooposto
F0 = 0,5
tgθ = ______________ = ____
catetoadjacente
2F0

θ = tg-1 1 → θ = 45º

θ = tg-1 0,5 → θ = 26,5º
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No caso de mais de duas forças atuarem sobre o objeto o procedimento adotado
é idêntico ao estabelecido experimentalmente e descrito acima, pois é sempre possível
determinar a força resultante, calculando-se as resultantes intermediárias a cada duas
forças componentes.

Fig. 4

Girando o experimento mostrado na Figura 2 de 45º (quarenta e cinco graus)
obtemos o experimento mostrado na Figura 5. Observamos que a força resultante atua
na direção que convencionamos estabelecer como horizontal – na Figura 2 uma das
forças Fo, e não a força resultante encontrava-se nessa direção.
Com esse artifício desejamos enfatizar que a direção da força resultante obtida
com experimentos idênticos (girados um em relação ao outro) nem sempre tem a mesma
direção – o que se mantém constante é o ângulo entre a força resultante e cada uma
das forças componentes.
Portanto, por convenção, a direção da força resultante de um conjunto de duas ou
mais forças componentes é dada pelo ângulo entre o sentido positivo da reta horizontal
(previamente estabelecida) e a reta da força resultante. O ângulo é medido a partir da
horizontal no sentido anti-horário, também por convenção.
Em todos os experimentos anteriores, a intensidade e a direção da força resultante
são dadas pela soma vetorial das forças componentes.
Soluções dos exercícios do caderno da aluna e do
aluno.
1. Que questionamento foi apresentado por um dos alunos
durante a conversa antes da aula de Física?
Resposta: Durante a conversa um dos alunos questionou
sobre se o comportamento de forças era idêntico ao da
massa inercial de objetos que se adicionam e subtraemse, numericamente.
2. De acordo com outro aluno, qual é o comportamento
das forças e que grandezas físicas têm o mesmo
comportamento?
Resposta: As forças apresentam características vetoriais,
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Fig. 5

semelhantemente às grandezas físicas velocidade e aceleração.
3. Explique com suas palavras a frase do terceiro parágrafo, “Ora, esse comportamento
é o mesmo que tem as massas inerciais.”
Resposta: Até esse ponto da discussão um dos alunos apresentou somente casos de
forças que possuíam mesma direção. Ora, vetores que têm mesma direção somam-se
ou subtraem-se, numericamente, quer tenham mesmo ou sentidos contrários. Em outras
palavras, os vetores unidimensionais (todos eles têm mesma direção) comportam-se
como grandezas escalares.
4. Um objeto sujeito a duas forças iguais e perpendiculares
é acelerado de c?c q 4 , em que ao é a aceleração do objeto
quando sujeito a cada uma das forças, separadamente.
Explique como essa aceleração foi obtida.
Resposta: A soma vetorial obedece a regras específicas,
como a regra que estabelece que os vetores componentes
e o vetor resultante formam um polígono fechado. Nesse
polígono, o vetor resultante tem origem coincidente
com o 1º dos vetores e extremidade coincidindo com a
extremidade do último dos vetores. Para calcular o
valor da aceleração utilizamos o Teorema de Pitágoras, c? c q4 -c q4 ?c q 4 .
5. Explique com suas palavras o que significa força resultante.
Resposta: Poderemos ter várias explicações. Vejamos alguns exemplos: 1. O resultado
da ação de todas as forças aplicadas a um mesmo corpo é uma outra força, chamada
resultante; 2. Quando se tem mais de uma força em um sistema qualquer, resultante, é a
força que substitui todas as outras; 3. Força Resultante é a única força capaz de produzir
o mesmo efeito produzido pelas demais forças; 4. Força Resultante é o resultado das
forças aplicadas sobre um corpo.
Contudo, não podemos esquecer que a força resultante na realidade não está aplicada
em um ponto, ou objeto, ela é apenas uma simplificação que se faz para tornar a análise
do problema mais fácil. Conceitualmente, a força resultante é uma força que ``substitui’’
as demais forças aplicadas ao objeto, mantendo os mesmos efeitos oriundos das forças
aplicadas em conjunto, ou seja, ela é o resultado, em termos de efeitos sobre os objetos,
do conjunto de forças aplicados.
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Aula 32 - DINÂMICA – Entendendo a Lei da Inércia

As dificuldades apresentadas pelos alunos para entender a Lei da Inércia e o
conceito de força resultam em grande parte de idéias pré-concebidas e de “regras”
empíricas que os alunos adquirem da observação cotidiana de objetos em movimento e,
às vezes, em salas de aula do ensino fundamental. Entre as dificuldades, destacamos:
1. a idéia Aristotélica da necessidade da existência de uma força para manter o
movimento de um objeto (para vencer, principalmente, o atrito);
2. a aparente controvérsia entre as situações que retratam um objeto parado e
um objeto em movimento retilíneo uniforme;
3. a razão para perguntar-se quase sempre sobre o que mantém um objeto em
movimento e quase nunca sobre o que faz cessar o movimento do objeto;
4. o uso cotidiano de um conjunto de palavras que possuem grande poder
metafórico (massa, inércia, força, potência, resistência, impulso, etc.), antes que
os conceitos físicos tenham sido apresentados, ou venham a sê-lo;
5. a tendência que nós professores temos de minimizar a dificuldade 4 acima,
considerando-a apenas uma questão de linguagem ou semântica, e esquecendo
(ou não considerando) que os obstáculos lingüísticos devem ser muito bem
esclarecidos;
6. a quase unanimidade dos textos de Física Elementar em apresentar a Lei da
Inércia somente verbalmente seguida de poucas demonstrações de objetos que
se movem na ausência de atrito e quase nunca fazer os alunos confrontarem-se
com situações em que chequem suas idéias pré-concebidas.
É comum observarmos o movimento “fácil” de uma “pedra de gelo” que desliza
sobre o tampo de vidro de uma mesa ou sobre um assoalho de ladrilho. O deslizar da
“pedra de gelo” parece ocorrer livre de atrito entre a pedra e a superfície, pois a água
cria uma espécie de “colchão” lubrificante e isolante que facilita o deslizar.
Tendo por base essa observação vamos propor um experimento real que nos
auxilie a compreender bem os conceitos de massa, força, inércia e impulso. Os materiais
necessários são um bloco de gelo com massa de cerca de 1 kg com uma das faces
plana e um tampo de mesa liso ou uma placa de vidro colocada sobre o tampo da mesa.
O professor e estudantes deverão trabalhar com alguma proteção nas mãos.
O professor fará uma série de perguntas, a seguir discriminadas, seguidas de
comentários.
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Soluções dos exercícios do caderno da aluna e do aluno.
1. Como o bloco de gelo comporta-se quando ele move-se? Que diferença é observada
entre essa situação e aquela em que objetos comuns (caixas, por exemplo) deslizam
sobre superfícies comuns (pisos, calçadas, por exemplo)?
O bloco de gelo desliza de modo suave ao longo da superfície plana e lisa, principalmente
se sua velocidade for pequena, sem que se observe apreciável diminuição da velocidade.
Os alunos demonstrarão grande surpresa ao perceberem que não há necessidade
de uma força contínua para que o gelo continue seu movimento. Nos movimentos do
dia-a-dia a presença do atrito, que origina-se do contato entre o objeto e a superfície,
impede que o objeto desloque-se de grandes distâncias. No caso do bloco de gelo e
vidro, a água que “derrete” funciona como um colchão em cima do qual o bloco desliza
suavemente.
2. Qual é a diferença observada no comportamento do bloco de gelo quando empurrado
por uma força constante que atua continuamente sobre ele e quando é dado um rápido
impulso?
Os alunos quase sempre não distinguem a diferença entre um impulso e uma força
constante. Para muitos deles a palavra “força”, no contexto de colocar um objeto em
movimento, significa um súbito empurrão mais que uma ação contínua. É importante
deixar os alunos perceberem que o resultado de um empurrão é fazer o gelo deslocarse com velocidade constante, diferente do que ocorre quando a força aplicada é
constante, cujo resultado é o aumento de velocidade do objeto devido a aceleração
imposta ao bloco de gelo. Ou seja, quando um impulso é dado sobre o bloco esse passa
a deslocar-se com velocidade constante. Já a aplicação de uma força constante fará o
bloco aumentar sua velocidade continuamente.
3. Que ação de nossa parte é necessária para fazer com que o bloco de gelo movimentese mais e mais rápido, isto é, que ele seja acelerado continuamente?
Será uma surpresa para os alunos descobrirem que o bloco de gelo se moverá mais
e mais rápido, com sua velocidade crescendo, se ele for empurrado continuamente
com a mão, ou seja, para sua velocidade crescer continuamente é necessário manter
uma força aceleradora constante sobre o gelo. É surpreendente que grande número
de alunos não responda corretamente, pois já foi visto anteriormente que o bloco de
gelo se movimentará com velocidade constante na ausência de força e, dessa forma,
parecerá que a necessidade de uma força para manter o gelo acelerado não “penetrou”
na cabeça dos alunos.
4. De quanto deve ser a força necessária para acelerar o bloco de gelo? Há um valor
mínimo para a força aceleradora?
Da experiência diária observa-se que é sempre necessário uma força mínima para
iniciar o movimento de um objeto, ou seja, o objeto permanecerá parado até que se
atinja essa força mínima. Como vimos na aula anterior, essa é uma das idéias erradas
que são concebidas pela maioria das pessoas de suas observações do dia-a-dia. Nesse
experimento o professor deverá deixar os alunos perceberem que, por menor que seja
a força aplicada, o bloco de gelo será acelerado. Em outras palavras, não haveria uma
força mínima na ausência de atrito, que uma única formiga seria capaz de mover uma
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grande bloco de pedra, na ausência de atrito.
5. O bloco de gelo encontra-se em movimento. O que deve ser feito para que ele diminua
a velocidade sem que haja mudança de direção do movimento?
Muitos alunos aplicarão um impulso ao gelo e não uma força constante contrária ao
movimento do bloco de gelo – quanto maior for a força mais rápido o bloco pára. Com
o impulso, em que a força atua durante um pequeno intervalo de tempo, o bloco de
gelo diminuirá sua velocidade, mas poderá não parar completamente. O professor deve
enfatizar que a atuação contínua da força contrária ao movimento é que é efetiva e
também deve fazê-los ver que a mão que faz a força sobre o gelo para freá-lo deve
acompanhar o movimento do bloco de gelo. Essa parte do experimento é importante
para reforçar, novamente, no aluno a distinção entre impulso e força constante.
6. Considere que o bloco de gelo esteja movendo-se e que o aluno exerce uma força
constante, para frear ou para acelerar o gelo. Qual é o comportamento do bloco de
gelo? A seguir, suponha que a força exercida pelo aluno se torne cada vez menor. Qual
é o comportamento do bloco? Qual será o comportamento do bloco de gelo quando a
força exercida se anular?
Nessa parte do experimento o bloco ao invés de partir do repouso e ter uma força
nula nesse instante e ser acelerado posteriormente; o bloco, no início, se encontra
em movimento estando sujeito a uma força não nula que tenderá a zero com o passar
do tempo. No caso da força atuar no mesmo sentido que o movimento do bloco será
verificado que a sua velocidade aumenta, caso contrário a velocidade diminuirá. Os
alunos deverão perceber à medida que a força exercida sobre o bloco diminuir a
velocidade aumentará cada vez menos (no caso em que a força tem o mesmo sentido
que movimento do bloco) ou a velocidade diminuirá cada vez menos (no caso em que a
força tem sentido contrário ao movimento do bloco). É comum os alunos terem problemas
com os casos em que a força atuante se anula, apesar da discussão anterior.
7. Considere o caso em que o bloco de gelo esteja sujeito a duas forças constantes em
sentidos opostos, cada uma exercida por uma das mãos. Como o bloco se comportará
se uma das forças for maior que a outra? E quando as forças forem de mesma
intensidade?
Com certeza essa situação será respondida pela maioria dos alunos, principalmente a
segunda das perguntas – eles dirão que o bloco cessará o movimento. Contudo, eles
não perceberam que o bloco poderá mover-se com velocidade constante na ausência
de força! Para o caso em que uma das forças for maior, o professor deve atentar para
que os alunos concluam que o bloco se deslocará de mesma forma que o caso em que
atua só uma força, dada pela diferença das forças exercidas pelas mãos.
8. Considere o caso em que o bloco esteja em movimento. Que ações provocarão a
mudança de direção do movimento desse bloco? O que deve ser feito para que o bloco
passe a mover-se em uma direção perpendicular à direção inicial? E em alguma outra
direção?
Esse experimento deve ser utilizado para reforçar a diferença marcante que existe entre
impulso e força constante. É muito forte entre os alunos a “intuição” que o bloco seguirá
a direção do impulso aplicado. É necessário que o professor os auxiliem a ver que essa
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intuição é um daqueles conceitos pré-concebidos. O aluno deverá verificar que, ao
aplicar o impulso, o bloco se desviará de sua direção original, tanto mais quanto maior
for o impulso. Também será interessante os alunos perceberem que, por maior que
seja o impulso ou a força constante aplicada perpendicularmente à direção original do
movimento do bloco, esse nunca se deslocará completamente nessa direção.
É muito importante se o professor puder fornecer aos alunos meios para exercer
força sobre o bloco de gelo que não sejam somente as mãos dos alunos – como por
exemplo, molas. E por que essa preocupação? A maioria das pessoas tem a tendência
de acreditar que as causas das acelerações (forças) são somente exercidas por seres
animados (pessoas, animais, por exemplo). É necessário que eles descubram que
“coisas” inanimadas também exercem força (a colisão entre dois blocos de gelo ou a
liberação de uma mola distendida presa ao bloco, são exemplos de “coisas” inanimadas
que mudam a direção da aceleração ou aceleram o bloco de gelo).
Observação: As respostas das questões do caderno da Aluna e do Aluno podem
ser intuídas dos comentários que seguem os questionamentos acima.
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Aula 33 - DINÂMICA – 2ª Lei de Newton

Aprendemos com a 1ª Lei de Newton que qualquer variação (em módulo, direção
r
ou sentido) do vetor velocidade x de um objeto sempre está associada à ação de
forças aplicadas a esse objeto. Também aprendemos como medir forças, massas e
acelerações de objetos. Em
a mesma força a “n” diferentes
r particular,
r
r se aplicarmos
r
objetos chegaremos que, F=m1a1=m2a2 =...=mnan , onde mi e ai são a massa inercial do
objeto i e a aceleração desse objeto, respectivamente.
r
r
a5 r m 4
a2 r m1
ou
ou
A equação acima pode ser reescrita como
=
=
m5
m2
a4
a1
r
an r
m
, significando que: as acelerações adquiridas pelos objetos diferentes
= n-1
mn
an-1

submetidos à mesma força são inversamente proporcionais às respectivas massas
inerciais.
Nós podemos realizar várias experiências conforme descrito acima, variando
r
ra
F
=
ma
força e o conjunto de objetos. Desses experimentos nós verificamos
a
relação
r
que é conhecida como 2ª Lei de Newton, que estabelece que H é a força resultante das
forças aplicadas sobre o objeto, sendo igual ao produto da massa inercial do objeto, m,
r
pela aceleração que esse objeto adquire, c . A força resultante é aquela que substitui o
conjunto de forças aplicadas ao objeto imprimindo-lhe a mesma aceleração.
É necessário enfatizar para os alunos que essa é uma igualdade (equação)
vetorial, em que força resultante e aceleração possuem mesma direção e sentido, e
que seus módulos são proporcionais. É muito importante esclarecer que as direções
da força e aceleração são coincidentes. Isso porque não poucos alunos tendem a
pensar que força e velocidade é que coincidem, porque é comum associar-se o caráter
do movimento de um objeto com o valor e a direção da velocidade. Por exemplo, no
movimento circular uniforme os alunos são tentados a afirmar que a força é tangencial
à trajetória do objeto, e não perpendicular a ela, apontando para o centro da trajetória.
A 2ª Lei de Newton é conhecida como o princípio fundamental da Mecânica; a
lei que determina como o movimento dos objetos evolui no espaço. E, se concordamos
com esse fato, não podemos aceitar simplesmente que a 2ª Lei de Newton seja uma
definição operacional de força.
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A força resultante que compõe a segunda lei representa a essência física e a
forma como o ambiente no entrono do objeto interage com ele. Essa interação recebe
o nome de LEIS DE FORÇA que descrevem os modos como o objeto é afetado pelo
ambiente em que se encontra. Como exemplo, citamos a força gravitacional e a força
elétrica. A força gravitacional origina-se da atração mútua que acontece entre as massas
de dois diferentes objetos, enquanto que a força elétrica resulta da interação entre as
cargas elétricas em excesso nos objetos, essa interação pode ser atrativa ou repulsiva.
Outro exemplo bastante comum é a “influência” que uma mola presa a um objeto exerce
no movimento desse objeto. Também podemos citar: a Força Magnética que é a força
aplicada por imãs em objetos metálicos; Força Normal ou de apoio que é a força que
surge quando apoiamos qualquer objeto sobre alguma superfície, o seu nome se deve
ao fato dela ser sempre normal (perpendicular) à superfície sobre a qual o objeto está
apoiado; Força de Atrito que é a força que surge quando objetos estão deslizando ou
tentando deslizar sobre qualquer superfície. Essas forças sempre são contrárias ao
movimento dos objetos ou a tendência a movimento e podem ocorrer também na água
e no ar; Força de Tensão que é a força que atua em cabos, cordas ou fios.
r
r
Dessa forma, o símbolo F na equação F = ma , antes de ser somente um ente
operacional, representa as leis de força que descreve(m) a(s) interação(ões) entre o
objeto e o ambiente em que se insere (também chamado de vizinhança).
r r
Um outro aspecto básico da 2ª Lei é que o símbolo m na equação H?oc designa
uma característica do objeto – a sua massa inercial: o valor da massa do objeto
permanece o mesmo para qualquer força que atue sobre o objeto e é independente da
posição ou velocidade.
Unidades de Força
Consideraremos duas unidade de força para exprimir o valor de uma força em
dois sistemas de unidades: o CGS e o MKS.
Sistema de Unidades

Comprimento

Massa

Tempo

Força

CGS

centímetro (cm)

grama (g)

segundo (s)

dina (d)

MKS

metro (m)

quilograma (g)

segundo (s)

newton* (N)

* Por definição, o newton (símbolo, N), unidade de força no sistema MKS, é a
força que, quando aplicada a um objeto de massa inercial 1 kg, imprime uma
aceleração de 1 (m/s)/s = 1 m/s2 a esse objeto.

Exemplos.
r
1. Força peso. Chamando de R a força que atua sobre um objeto nas vizinhanças
da Terra (ou outro planeta), devido a atração gravitacional
exercida
pela Terra (ou pelo
r
r
outro planeta), escrevemos a 2ª Lei de Newton como P = mg onde m é a massa inercial
r
r
do objeto e i é a aceleração da gravidade, que é vertical, de módulo i e dirigida para
o centro da Terra (ou do outro planeta). Para uma partícula em queda livre a única força
que
sobre ela é o seu peso, que é, dessa forma, a força resultante, o que nos leva
r atua
r r r r r
a H?oc?R?oi ⇒ c?i .
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r r
Da equação R?oi vê-se que a força-peso é proporcional à massa inercial
r
do objeto, sendo a aceleração da gravidade, i , uma espécie de “constante de
proporcionalidade” e sempre a mesma para qualquer objeto.
Devido a essa proporcionalidade entre a força-peso e a
massa que acarreta confusão entre os conceitos de massa e peso,
que são completamente distintos,
pois peso é uma força originada da
atração que uma massa (da Terra
ou de outro planeta, por exemplo)
exerce sobre qualquer objeto que
estiver próximo e que essa força
de atração diminui à medida que o
objeto se distancia da Terra (ou do outro planeta). Por outro lado, a massa de um objeto
não se altera. Somente para enfatizar, o que varia é o peso do objeto que, devido à ação
da força gravitacional, pode ser maior ou menor, dependendo da localização do objeto,
relativamente à superfície da Terra (ou de outro planeta). Na superfície da Lua seríamos
cerca de 6 vezes mais leve (peso menor), apesar de continuarmos com a mesma massa - é que a aceleração gravitacional da Lua é cerca de 6 vezes menor que a da Terra.
2. Força em um plano inclinado. Um objeto
de massa m desliza sem atrito em um plano liso e
inclinado de um ângulo θ, em relação à horizontal.
r As
r
forças que atuam sobre o objeto são o peso, R?oi ,
e a força de contato entre o objeto e a superfície do
plano. Essa força de contato pode ter componentes
perpendicular e tangencial ao plano. Como esse plano
é liso a componente tangencial, associada às forças de
atrito, é nula e só existe a componente
perpendicular,
r
chamada de “normal”, N . A força resultante,

, como mostrado no
esquema de forças mostrado ao lado. A aceleração é dada por
r
menor que i .

é

Isso significa que o plano inclinado é uma máquina simples utilizado para
facilitar a subida ou descida de objetos, relativamente a um movimento
vertical.
Soluções dos exercícios do caderno da aluna e aluno.
1. De acordo com o texto o professor fez três observações a respeito da definição da 2ª lei
de Newton formulada por uma das alunas. Explique a primeira dessas observações.
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Resposta: A aluna respondeu que F = ma, como se a força fosse determinada a partir
do valor da aceleração. O professor a corrige afirmando que a força não é conseqüência
da aceleração, mas é exatamente o oposto, a aceleração impressa ao objeto resulta da
aplicação da força e que a formulação mais apropriada e lógica para 2ª Lei é dada por
.a= F
m
2. Diga qual foi a segunda falha cometida pela aluna ao formular a segunda lei de
Newton.
Resposta: Ao referir-se a força na 2ª Lei de Newton deve ser deixado muito claro
que ela é a força resultante – aquela que é a composição vetorial de todas as forças
aplicadas ao objeto.
3. Explique a mais grave omissão cometida pela aluna ao formular a 2ª Lei de Newton.
Resposta: A aluna esqueceu de mencionar que força e aceleração são grandezas
vetoriais.
4. Transcreva a formulação correta da 2ª Lei de Newton.
Resposta: O aluno deve transcrever o 5º parágrafo.
5. Um bloco de massa 1,2 kg é empurrado
sobre uma superfície horizontal por meio da
r
F
=10N conforme
aplicação de uma força,
indicado na figura ao lado. Calcule o módulo da
força normal exercida pela superfície sobre o
bloco, em newtons.
Resposta: Na direção vertical as forças atuantes
sobre o bloco são o seu peso (devido a atração gravitacional da Terra), a força normal
(devido o contato entre as superfícies do bloco e do piso) e a componente seno da força
aplicada (ver diagrama de corpo livre onde estão indicadas as forças atuantes sobre o
bloco).
Como o bloco está sendo empurrado contra o solo a componente seno da força
r
F aplicada, adicionando-se ao peso, aumenta o contato com o piso. Dessa forma, a
normal vale:
N=mg+Fsen30º=10Kgx10 m

s²

+ 10N .x (0,5)  N= 100N+5,0N = 105,66N

O professor poderá pedir para os alunos encontrarem a aceleração do bloco:
a=Fsen30º/m=10Nx(0,866)/10Kg a = 0,86 m

s2

.

6. Um bloco A, de massa igual a 2,0 kg, é colocado sobre um bloco B, de
massa igual 4,0 kg, como mostrado na figura ao lado. Sabendo-se que o
sistema permanece em repouso sobre uma mesa, calcule a força que a
mesa exerce sobre o bloco B, em newtons.
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Resposta: O bloco A exerce uma força igual ao seu peso sobre o bloco B, que exerce
uma força igual ao seu peso mais o peso do bloco A sobre a mesa. Para equilibrar, pois
os blocos não se movem na vertical, a mesa exerce no bloco B uma força que é igual à
soma dos pesos dos blocos A e B, conforme diagrama de corpo livre mostrado na figura
e N=mA g+mB g=(mA +mB )g=(2,0kg+4,0kg) × 10 m 2 =60,0N .
s
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Aula 34 - DINÂMICA –3ª Lei de Newton

Como resultado do minucioso trabalho de investigação sobre o movimento de
objetos Newton enunciou a 3ª e última de suas leis, que ele chamou de Lei da Ação e
Reação:
Sempre que um objeto 1 estiver exercendo uma força sobre um outro objeto
2, esse estará, reciprocamente, exercendo também uma força sobre o objeto 1, e
tais forças serão sempre colineares, de módulos iguais e sentidos opostos.
Preocupado com a completa compreensão dessa lei, Newton sentiu a necessidade
de justificá-la, pois, conforme vimos na aula anterior, é necessário isolar um objeto e
determinar todas as interações (que originam as forças) sobre esse objeto devido sua
vizinhança – e o que está ocorrendo, simultaneamente, com essa vizinhança, perguntase Newton. Ele sabia dos diversos tipos de interações entre os objetos: em algumas
interações há contato entre o objeto estudado e sua vizinhança, seja esse contato rápido
ou não, em outras não há qualquer contato entre o objeto e a vizinhança.
Newton aproveitou diversos experimentos já realizados em que havia contato
entre os objetos como, por exemplo, aqueles relativos a “impactos” (colisões) que
conservavam a “quantidade de movimento” (momento linear). Em relação a esses
experimentos, ele dizia que a lei de conservação do momento resultava de sua 3ª Lei.
Ele também preocupou-se em analisar as interações em que não ocorria qualquer
contato – interações elétricas e magnéticas.
Eis alguns exemplos: 1. Quando uma bola de bilhar choca-se contra outra ocorre
uma interação entre elas, ou seja, ocorre uma aplicação de forças entre elas somente
enquanto estão encostadas (forças de contato); 2. Quando dois imãs são colocados
próximos, podemos verificar que eles podem se aproximar ou se afastar um do outro.
Isso mostra que estão aplicando forças entre si sem que haja contato (forças de campo);
3. A força que o planeta Terra aplica sobre o seu corpo e que chamamos força peso
(força de campo) e seu corpo também aplica uma força sobre o planeta, mas como sua
massa é bem menor que a da Terra, as conseqüências dela sobre você são maiores –
você pode “cair” sobre ela e ela não sobre você; 4. Um bloco pendurado em uma mola
aplica uma força sobre a mola (força de contato), e a mola também aplica uma força
sobre o bloco, por isso ele fica pendurado sem cair.
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Para demonstrar a 3ª Lei de Newton utilizaremos dois carrinhos com ímãs
presos a eles e um pedaço de barbante, conforme será mostrado nas figuras a seguir.
Inicialmente coloca-se os dois carrinhos sobre uma superfície plana e horizontal de tal
forma que os pólos norte dos dois ímãs fiquem voltados um para o outro. Largando-se
a seguir os dois carrinhos verifica-se que eles passam a se mover, com movimentos
acelerados, afastando-se um do outro (Figura 1). Isso ocorre porque o ímã 1 exerce
sobre o ímã 2 uma força de módulo F12, enquanto que o ímã 2 exerce também uma
outra força, F21 de mesmo módulo, sobre o ímã 1, tais forças têm sentidos contrários.

Fig. 1

Com um pedaço de barbante liga-se um carrinho ao outro e a seguir coloca-se
os dois carrinhos (com os imãs presos a eles, semelhante ao mostrado na Fig.1) sobre
a mesma superfície plana e horizontal. Largando-se os dois carrinhos observa-se que
eles ficam em repouso. Conseqüentemente, tem-se que, em módulo, F12 = F21, pois se
tivéssemos F12 ≠ F21, o sistema constituído pelos carrinhos com imãs não ficaria em
repouso, pois haveria uma força resultante atuando no sistema.

Fig. 2

Das leis de Newton a 3ª Lei é aquela que oferece menores dificuldades de verificação
experimental, sendo também aquela que a maioria dos professores reputam ser a
mais simples das leis de Newton. Contudo, é essa lei aquela que provoca as maiores
confusões nos alunos da escola secundária, e isso se deve em grande parte aos
seguintes motivos.
1. A forma de estabelecer a 3ª Lei de Newton.
A forma antiga de enunciar essa lei, “a toda ação corresponde uma reação
igual e contrária” era muito comum e tinha a intenção de simplificar a apresentação da
Mecânica nos cursos elementares. Porém, essa forma de enunciar a 3ª Lei de Newton é
ambígua e faz confusão. Felizmente, a maioria dos autores a abandonaram e enunciam
explicitamente essa lei como, “se um objeto 1 exerce uma força, F12, sobre um objeto
2, esse objeto, reciprocamente, também exerce uma força, F21, de mesmo módulo e
sentido contrário sobre o objeto 1.” É fundamental chamar a atenção para o fato de
que essas forças, chamadas de ação e reação, não são apenas tais que F12 = F21, mas
também que atuam em objetos distintos (a força F12 é a força que o objeto 1 exerce
sobre o objeto 2, e, portanto, atua sobre o objeto 2, enquanto que F21 é a força que o
objeto 2 exerce sobre o objeto 1, e, portanto, atua no objeto 1).
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2. As forças exercidas por objetos inanimados ou rígidos.
É comum encontrar alunos que não acreditam que uma mesa, um piso ou um
bloco possa exercer força sobre alguma coisa. Por exemplo, uma mesa sobre a qual
está um livro é vista como uma “barreira” ao movimento para baixo do livro, e não
conseguem “imaginar” que exerçam uma força para cima sobre o livro. Igualmente, eles
não conseguem ver a “resistência ao movimento” exercida por uma vizinhança fluida
(ar ou água) ou por uma superfície rugosa. O professor deve insistir com os alunos
que objetos inanimados também exercem força e isso não é um problema simples de
conceituação.
Como os alunos aceitam bem o fato de objetos que se deformam e voltam à
forma originam (molas, por exemplo) são capazes de exercer força, a impossibilidade de
“enxergar” a deformação de objetos rígidos seja a grande responsável pela dificuldade
de aceitar que esses objetos também possam exercer forças. O professor deve insistir
que a deformação existe mas é imperceptível aos olhos.
3. Forças “ativas” e forças “passivas”.
Existe uma dificuldade entre os alunos para distinguir as forças “ativas” das forças
“passivas”. Os professores devem ajudar os alunos a fazerem essa distinção, que será
uma grande ajuda para que eles superem as dificuldades apontadas no item 2 acima.
As forças “ativas” são aquelas exercidas por seres animados que puxam e
empurram, e as forças gravitacional, elétrica e magnética. As forças “passivas” são
aquelas que surgem e se ajustam em resposta às forças “ativas”, a exemplo, da
compressão de uma mola, da deformação da superfície de uma mesa ou do piso sob a
carga de um objeto ou da força de atrito.
O professor deve enfatizar que o ajustamento das forças “passivas” não ocorre
sem limite, elas se ajustam às “ativas” até que alguma coisa se “quebre” (o tampo da
mesa, o piso ou a mola), ou “ceda” (atrito de deslizamento).
4. Forças sem contato entre os objetos.
Quando sobre o objeto atuam somente forças sem contato (a exemplo da
gravidade), postula-se que a interação baseia-se na aceleração observada para objetos
em queda livre, mas nós somos incapazes de demonstrar a outra força igual e contrária
ao peso do objeto, que é exercida pelo objeto sobre a Terra. Essa força é, de fato,
misteriosa e confusa para a maioria dos alunos.
Por outro lado, experimentos utilizando objetos eletricamente carregados ou
imãs são excelentes para demonstrar a existência de forças em que não há contato
entre os objetos. Visualizar objetos carregados ou varetas magnetizadas atraindo-se
ou repelindo-se sem contato são evidências muito fortes para que se possa concluir
que cada um deles experimenta forças separadas. Portanto, é fundamental que o
professor mostre esses experimentos para tornar a 3ª lei de Newton mais plausível e
compreensível.
5. Esboços de diagramas de forças em objeto livre.
Muitos alunos insistem em desenhar as duas forças iguais e em sentidos contrários
relativas à 3ª Lei no mesmo corpo. Essa tendência é incentivada por alguns livros textos
que, para economizar espaço, não mostram os objetos que interagem – por exemplo,
o livro e a mesa – separados. Assim, a força exercida pelo livro sobre a mesa e a força
exercida pela mesa sobre o livro aparecem na mesma figura ao invés de duas figuras
separadas e a informação de que as forças atuam em objetos distintos fica obscurecida.
E, normalmente, não há qualquer explicação escrita ao lado da figura.
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É importante o professor guiar os alunos com regras simples: a) cada um dos
objetos que interagem deve ser mostrado em diagramas separadamente, mesmo se
um deles for o foco principal. Todas as forças atuantes em cada objeto devem ser
mostradas; b) Cada força deve ser descrita ao lado do diagrama – qual sua origem,
qual força atua sobre qual objeto. c) Os itens a) e b) cada par de forças da 3ª Lei ficará
explícito.
Soluções dos exercícios do caderno da aluna e aluno.
1. Qual a situação que a professora coloca para ser respondida pela aluna?
Resposta: A situação colocada é: Um cavalo arrasta uma carroça. Como conseqüência
disso o cavalo e a carroça aceleram-se. Mas, por essa lei, o cavalo aplica uma força
sobre a carroça e esta aplica sobre ele uma força exatamente igual mas de sentido
contrário. Por que então cavalo e carroça aceleram-se?
2. A aluna afirma que para resolver a questão colocada pela professora é necessária a
existência de outro objeto, além do cavalo e da carroça. Que objeto é esse e quais os
conjuntos de forças que se estabelecem?
Resposta: O outro objeto necessário é a própria Terra. E os três conjuntos de duas
forças são: 1. a força do cavalo puxando a carroça, (fo) e sua reação; 2. a força com
que o cavalo empurra a Terra para trás (F) e sua reação; 3. a força com que a carroça
empurra Terra, (f), e a sua reação.
3. Quantas forças atuam sobre cada um dos objetos, devido à interação de um deles
com os outros dois?
Resposta: Sobre cada objeto atuam duas forças como resultado da interação de um
deles com os outros dois.
4. Explique a afirmativa feita pela aluna no último parágrafo.
Resposta: A aluna explica que o cavalo e a carroça formam um objeto único sobre o
qual atuam 4 forças, sendo duas delas internas ou que
r r atuam em diferentes parte do
objeto único. Portanto, a força resultante é igual a H/h , ou seja, a diferença entre as
forças que o solo faz sobre o cavalo e a carroça.
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Aulas 35 e 36 - DINÂMICA – Aplicações das Leis de Newton 1 e 2

Nestas duas aulas nos dedicaremos a aplicar as leis do movimento de Newton a
diversos exemplos.
Exemplo 1(a).
As estatísticas indicam que o uso do cinto de segurança previnem lesões mais
graves em motoristas e passageiros no caso de acidentes. Por isso o seu uso deve
ser obrigatório. Verifica-se que: 1. Em caso de acidente, sem o cinto de segurança, o
corpo dos ocupantes é atirado para frente; 2. A chance de sair ileso de um acidente
sem o uso do cinto é de uma em mil; 3. O uso do cinto de segurança reduz de 60% a
80% as mortes em choques frontais. A figura acima mostra o que pode acontecer com
o motorista e passageiro que não usam o cinto de segurança. Explique com qual lei da
Física a função do cinto está relacionada.
Todos as pessoas que se encontram no interior do veiculo deslocam-se com a
mesma velocidade que o carro. O carro, ao ser freado bruscamente, tende a parar – e
eventualmente pára – assim como tudo aquilo que estiver a ele preso. O que não estiver
preso ao carro, por inércia, tenderá a continuar o seu movimento. Dessa forma, se a
pessoa, no banco dianteiro, não estiver presa com o cinto de segurança continuará o
seu movimento e se chocará com o pára-brisa, conforme mostra a figura. Portanto, a lei
da Física que está relacionada com o cinto de segurança é a 1ª Lei de Newton ou Lei
da Inércia. O professor pode perguntar o que acontecerá com o passageiro que estiver,
sem cinto de segurança, no banco traseiro.
A seguir são apresentados mais três exemplos relacionados à Lei da Inércia. A
explicação é semelhante à apresentada acima.
Exemplo 1(b). Observe a figura ao lado e
responda. Por que o cavaleiro é jogado para frente
quando o cavalo pára bruscamente, recusando-se
a pular o obstáculo?
Exemplo 1(c). Durante o espetáculo em um
circo o palhaço, diante de uma mesa coberta com
uma toalha e cheia de pratos e talheres, brinca que
vai quebrar tudo. Então, subitamente, o palhaço puxa a toalha com grande rapidez,
retirando-a da mesa, mas os pratos e talheres continuam sobre a mesa. Que lei de
Newton explica esse fato?
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Exemplo 1(d). Atente para a
seqüência da “tirinha de humor” mostrada ao lado, e concentre-se especialmente na figura do quadro final.
Por que essa figura nos remete imediatamente à propriedade da matéria
conhecida como Inércia?
Exemplo 2.
Um objeto de massa m está em queda livre
próximo à superfície da Terra, cuja massa é M. Quais
forças atuam nesse sistema? Sobre o objeto só atua a
força de atração gravitacional da Terra. Uma força (a
reação) igual e de sentido contrário atua no centro da
Terra; essa força é devido a atração gravitacional do
objeto sobre a Terra (ver figura ao lado).
A aceleração do objeto devido o seu peso é dada
P mg
=g , enquanto que a aceleração da Terra
por a= =
m m
P m
devido atração do objeto (igual e contrária ao seu peso) é, P=Ma' ⇒ a'= = g . Desde
M M
que, a massa da Terra é muito maior que a massa do objeto (M>>m), a razão (m/M)
é muito pequena e tem-se a’≈0, ou seja, a aceleração da Terra na direção do objeto é
nula!
Exemplo 3.
Um bloco homogêneo, B, de massa igual
a 2m, é colocado sobre um bloco A, também homogêneo e de massa m, que repousa sobre uma
superfície horizontal, como mostrado na figura ao
lado. Sabendo-se que o sistema permanece em
repouso, calcule o módulo da força que o bloco A
exerce sobre o bloco B e sobre a superfície.
A figura ao lado mostra
as forças que atuam sobre
cada um dos objetos e sobre a
superfície.
Bloco B: as forças
aplicadas ao objeto B são o seu
peso, PB, devido a Terra, e a força de contato normal NB, devido a interação com a
superfície do objeto A.
Bloco A: as forças aplicadas ao objeto A são o seu peso, PA, devido a Terra, a
força de contato do objeto B, que é igual ao peso do objeto B, PB, e a força de contato
normal NA, devido a interação com a superfície sobre a qual o objeto A repousa.
132

Física

Superfície terrestre: a força aplicada sobre a superfície é igual à soma dos pesos
dos objetos A e B, PA+PB.
Exemplo 4.
Dois blocos de massas m e M, com M>m,
estão em repouso, em contato um ao lado
do outro e sobre uma superfície plana, lisa
e horizontal (eixo-x). Se empurrarmos um
dos blocos com uma força F, paralela à
superfície, o conjunto irá mover-se com uma dada aceleração. Determine se há diferença
nos módulos das acelerações dos conjuntos e das forças de contato entre os blocos,
se empurramos o bloco de massa m ou o outro bloco, conforme é mostrado na figura
acima.
A primeira coisa que se deve fazer é desenhar os objetos separadamente e colocar
todas as forças que atuam sobre cada objeto, como mostrado na figura abaixo. Nessa
figura são mostradas as forças verticais que atuam sobre cada bloco, os seus pesos e
as normais – as forças que a superfície faz sobre eles.
A aceleração dos blocos independe se a força é feita sobre o bloco de massa m
ou M, pois essa força acelerará a mesma massa total nos dois conjuntos, que é igual a
m+M. Assim, a aceleração de qualquer dos conjuntos vale, a= F

(m+M)

.

No conjunto 1, a força aplicada F “reparte-se” em duas frações: a fração f, que
acelera o bloco de massa m e a fração que “sobra”, (F – f), que acelera o bloco de massa
M. Essas forças “fracionárias” são as forças de contato, conforme se vê na figura abaixo.
No conjunto 2, a força aplicada F “reparte-se” nas frações f ’ e F- f ’ – atente para o fato
de f = f ’. Portanto, as forças de contato dependem de qual bloco é empurrado pela força
F.
As forças de contato são (ver figura abaixo),

⎡ F ⎤
Conjunto 1: F’= F-f=Ma=M ⎢
⎥ (força em M e força de contato entre m e M) e
⎣ m+M ⎦
⎡ F ⎤
f=F-Ma=(M+m)a-Ma ⇒ f=ma ou f=m ⎢
⎥ (força sobre m).
⎣ m+M ⎦
⎡ F ⎤
(força em m força de contato entre m e M) e
Conjunto 2: f '=ma=m ⎢
m+M ⎥⎦
⎣
⎡ F ⎤
⎡ F ⎤
F-f '=Ma=M ⎢
ou F-f=M ⎢
⎥
⎥.
⎣ m+M ⎦
⎣ m+M ⎦
Exemplo 5.
O sistema mostrado na figura ao lado é composto por três objetos com mesmas
massas inerciais, m. Os fios e a roldana são ideais, isto é, não possuem massa e são
desprezíveis os atritos no eixo da roldana. Os atritos entre os blocos 2 e 3 e a superfície
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horizontal na qual estão apoiados são também
desprezíveis. O sistema parte do repouso e
o bloco 1 adquire uma aceleração de módulo
igual a a. Após alguns instantes, rompe-se o fio
que liga os blocos 2 e 3. A partir desse ponto a
aceleração do bloco 1 passa a ter um módulo
igual a a’. Determine a razão a’/a.
As forças atuantes sobre cada um dos objetos são mostradas na figura abaixo,
onde estão os diagramas de objeto livre, mais comumente denominado diagrama de corpo
livre. Também são mostradas as forças que os blocos 2 e 3 fazem sobre a plataforma.

Todos os objetos devem se mover com a mesma aceleração, a, pois, eles estão
unidos pelos fios.
Bloco 1: as forças atuantes são o peso P1, devido a atração da Terra, e a tensão,
T1, que é “transmitida” pelo fio e devida à inércia dos blocos 2 e 3. Essas forças atuam na
direção vertical (eixo-y). A força resultante no bloco 1 é dada por, P1–T1= ma (Eq. 1).
Bloco 2: nesse bloco atuam forças na vertical e na horizontal, em que essa última
é a direção em que o movimento dos blocos 2 e 3 acontece. Na vertical as forças são
o peso P2=P1 e a força normal, N2, devido o contato do bloco com a plataforma. Essas
forças têm mesma direção mas sentidos contrários: não ocorre movimento na direção
vertical (eixo-y). Na direção horizontal (eixo-x) atuam as forças de tensão T1, devido o
peso do bloco 1, P1, e a tensão T2, devido o “puxão da inércia” do bloco 3. Essas tensões
são “transmitidas” pelos fios. Como o atrito entre os blocos e a superfície é desprezível
não há a força de atrito tangente a superfície sobre a qual ocorre o movimento. Logo, a
força resultante sobre o bloco 2 é T1–T2=ma (Eq. 2).
Bloco 3: igualmente ao bloco 2, sobre o bloco 3 atuam forças na vertical e na
horizontal. Na vertical as forças são o peso P3=P2=P1 e a força normal, N3, devido o
contato desse bloco com a plataforma. Essas forças têm mesma direção mas sentidos
contrários. Portanto, o bloco 3 não move-se vertical. Na direção horizontal atua somente
a tensão T2 devido o “puxão” do bloco 2. Assim, a força resultante no bloco 3 é T2=ma
(Eq. 3).
Somando as equações (1), (2) e (3) teremos que a aceleração é dada por:
(P1–T1)+(T1–T2)+T2 = ma+ma+ma ⇒ P1= 3ma ⇒ mg = 3ma ⇒ a=g/3 .
Com o rompimento do fio que “arrasta” o bloco 3, desaparece a tensão T2 e a equação
acima é escrita como,
(P1–T1)+(T1) = ma’+ma’ ⇒ P1= 2ma’ ⇒ mg = 2ma’ ⇒ a’=g/2 .
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Exemplo 6.
Considere um objeto de massa, m, puxado sobre um plano rugoso por uma
corda de massa desprezível com uma força F, inclinada do ângulo θ, relativo à direção
horizontal, conforme é mostrado na figura.
Sendo μe o coeficiente de atrito estático e P o peso do bloco, para qual valor da força
aplicada na corda o bloco começara a escorregar?
A figura abaixo mostra o diagrama de corpo livre onde estão mostradas todas as
forças que atuam sobre o bloco, nas direções x e y,
e a força que atua sobre o plano devido o bloco.
A força resultante na direção y, na qual o
bloco deve estar em equilíbrio, é dada por, N+Fy=P,
com Fy=Fsenθ.

s

N=P–Fsenθ.

Para que o bloco permaneça em contato com a superfície deve-se ter que Fsenθ
< P. Caso contrário, o bloco subirá.
A condição para o bloco iniciar o movimento é, Fx–fa≥0 ⇒ ou Fcosθ–fa≥0. Como
fa=μeN e considerando o limite inferior (igual a zero) temos,
Fcosθ–μeN=0 ⇒ Fcosθ–μe(P–Fsenθ)=0 ⇒ F(cosθ+μesenθ)=μeP ou F =

μ P
e
.
cos θ + μ senθ

Exemplo 7.
Um disco de massa m sobre uma mesa lisa está
ligado a um cilindro de massa M, que se encontra suspenso
por uma corda que passa através de um orifício da mesa.
Encontre a velocidade com a qual o disco deve se mover
em movimento circular uniforme, com circunferência de raio
r, para que o cilindro permaneça em repouso. As forças que
atuam nos objetos de massas m e M estão mostradas em
um diagrama de corpo livre, conforme a figura abaixo. As
forças sobre o disco são o seu peso, Pm, devido a atração
da Terra, a normal, N, do contato

entre o disco e a superfície da mesa
e a tensão, T, transmitida pelo fio e devido ao peso do cilindro. As
forças que
atuam sobre o cilindro são o seu peso, PM, e a
tensão, T. Das condições do problema, o cilindro deve se manter
parado, então PM=T (1). Para o disco não há movimento na direção
vertical, logo Pm=N e a força resultante sobre ele é igual à tensão
T, que é a força centrípeta, responsável pelo movimento circular
uniforme.
Assim, T=Fcp=m(v2/r)=PM=Mg ⇒ (v2/r)=(M/m)g ⇒ v=[(M/m)rg]1/2.
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Soluções dos exercícios do Caderno da Aluna e do Aluno (Aula 35)

1. Sobre que tema a professora dedicará esta aula e a próxima?
Resposta: As aplicações das leis do movimento de Newton será o tema que estudaremos
nesta aula e na próxima.
2. O que as estatísticas sobre acidentes de trânsito indicam? Que obrigatoriedade é
indicada?
Resposta: As estatísticas indicam que o uso do cinto de segurança previne lesões mais
graves em motoristas e passageiros no caso de acidentes. Devido a isso, o seu uso
deve ser obrigatório.
3. Quais os três pontos tirados das pesquisas realizadas?
Resposta: 1. Em caso de acidente, sem o cinto de segurança, o corpo dos ocupantes
é atirado para frente; 2. A chance de sair ileso de um acidente sem o uso do cinto de
segurança é de uma em mil; 3. O uso do cinto de segurança reduz de 60% a 80% as
mortes em choques frontais.
4. Explique com qual lei da Física a função do cinto de segurança está relacionada.
Resposta: As pessoas que se encontram no interior do veículo deslocam-se com a
mesma velocidade que ele, quer elas estejam no banco dianteiro ou traseiro. O carro,
ao ser freado bruscamente, tende a parar – e eventualmente pára – assim como tudo
aquilo que estiver a ele preso. O que não estiver preso ao carro, por inércia, tenderá
a continuar o seu movimento. Dessa forma, qualquer pessoa, no banco dianteiro ou
traseiro, que não estiver presa com o cinto de segurança continuará o seu movimento
e se chocará com o pára-brisa (quem estiver no banco dianteiro) ou se chocará com
o banco dianteiro (quem estiver no banco traseiro). Portanto, a lei da Física que está
relacionada com o cinto de segurança é a 1ª Lei de Newton ou Lei da Inércia.
5. O que ocorrerá com um passageiro, sem usar o cinto de segurança, sentado no
banco traseiro de um carro em movimento, quando o carro frear bruscamente?
Resposta: Ver a resposta da questão anterior.
6. Observe a figura ao lado e responda: Por que o cavaleiro
é jogado para frente quando o cavalo pára bruscamente,
recusando-se a pular o obstáculo?
Resposta: O cavaleiro possui a mesma velocidade que o
cavalo. Dessa forma, se o cavalo frear bruscamente diante de
um obstáculo o cavaleiro, por inércia, tenderá a continuar o
movimento com a velocidade que o cavalo tinha e acontecerá aquilo que está mostrado
na figura acima. A não ser que o cavaleiro esteja firmemente preso ao cavalo – nesse
caso ele também parará junto com o cavalo.
7. Um objeto de massa m está em queda livre próximo à superfície da Terra, cuja massa
é M. Qual força atua na Terra e no objeto? Esboce um desenho mostrando o objeto, a
Terra e as forças atuantes.
Resposta: Ver exemplo 2 acima.
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Soluções dos exercícios do Caderno da Aluna e do Aluno (Aula 36)
1. Explique com suas palavras a pergunta feita pelo professor ao iniciar a aula.
Resposta: O professor indaga à turma sobre a diferença que poderá existir no valor da
aceleração dos blocos se eles são empurrados do lado do menor ou do lado do maior.
2. Esboce o desenho feito pela aluna para responder a pergunta do professor.
Resposta: O professor deve estimular os alunos desenharem o esboço mostrando os
blocos e as correspondentes forças.

3. Determine a aceleração para os dois casos e verifique que se trata da mesma
aceleração.
Resposta: Ver exemplo 4 acima.
4. Descreva, em ambos os casos, cada uma das forças que atua sobre os blocos.
Resposta: Ver exemplo 4 acima.
5. Mostre que as duas observações feitas pela aluna são verdadeiras.
Resposta: Ver exemplo 4 acima.
6. Considere um objeto de massa, m, puxado sobre um
plano rugoso por uma corda de massa desprezível com
uma força F, inclinada do ângulo θ, relativo à direção
horizontal, conforme é mostrado na figura ao lado.
Sendo μe o coeficiente de atrito estático e P o peso do
bloco, para qual valor da força aplicada na corda o bloco
começara a escorregar?
Resposta: Ver exemplo 6 acima.
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Aulas 25 e 26 - Som, audição e surdez (I)
1. Tema e assuntos
Estamos dando seqüência à idéia iniciada na aula anterior, abordando temas
não necessariamente ligados à estrutura curricular da série em questão, uma
vez que a proposta do Primeiro, Aprender! não é a de trabalhar conteúdos do
currículo obrigatório, mas, principalmente, usar temas, curriculares ou não, para
desenvolver leitura, interpretação de texto e raciocínio lógico-matemático.Nesse
sentido, escolhemos o tema da vigésima quinta e vigésima sexta aula, que é
Som, Audição e Surdez (I). A intenção é aproveitar a oportunidade para conduzir
o aluno à reflexão sobre como cresce rapidamente o índice de perdas auditivas
em crianças, adolescentes e jovens, motivadas por hábitos abusivos no uso de
aparelhos musicais, entre outros fatores. É importante que aulas como essas tenham
efeito reflexivo e prático na vida dos alunos, provocando mudança de posturas e
comportamentos.
2. Texto
O título do texto é: “O som que destrói”, obtido em: http://www.saudeauditiva.org.
br/novo_site/. O texto original não possui título, sendo este acrescentado pela
coordenação da equipe de Biologia.
3. Condução da aula
Seguir as “Considerações gerais para o(a) professor(a)”, que acompanharam o
primeiro Caderno do Professor. 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) Conheça o significado das palavras sublinhadas no texto. Se for preciso, use o
dicionário.
• Objetivos: Enriquecer o vocabulário do aluno; criar o hábito de pesquisar.
• Tipo de questão: perguntas diretas, de consulta ao dicionário.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, vocabulário.
Biologia, meio ambiente, poluição sonora, medição de ruídos.
• Respostas:
- Decibéis: unidades de medida de intensidade do som.
- Irreversível: que não tem volta; impossível de reverter ou voltar ao estado
anterior.
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2) No texto é feita uma comparação entre a intensidade do som de um MP3, em
seu volume máximo, e a do som de uma turbina de avião durante a decolagem. A
comparação afirma que:
a) O volume máximo de um tocador de MP3 é menos intenso do que o som de uma
turbina de avião
b) O volume máximo de um tocador de MP3 é mais intenso do que o som de uma
turbina de avião
c) O volume máximo de um tocador de MP3 é equivalente à intensidade do som de
uma turbina de avião
d) Não faz sentido comparar o volume máximo de um tocador de MP3 com a
intensidade do som de uma turbina de avião, pois são sons completamente
diferentes
Após responder essa questão, discuta, em classe, a sua conclusão com seu professor
e seus colegas, verificando se todos entenderam do mesmo jeito. Aproveite e tire
conclusões sobre sua própria atitude em relação ao problema tão comum de se
escutar som alto demais.
• Objetivos: Estimular a atenção ao texto, recorrendo a informações do mesmo para
formar conclusão a respeito da pergunta, assim como desenvolver a capacidade
de interpretar e de comparar. Perceber os prejuízos permanentes de se ouvir som
alto demais.
• Tipo de questão:pergunta objetiva comparativa.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, interpretação de
texto e comparações. Biologia, meio ambiente, poluição sonora, medição de
ruídos.
Resposta: item (c)
• Nota explicativa: A atividade extra de discussão, após os alunos responderem a
questão, é de suma importância. Mais importante do que a informação ou o conteúdo
trabalhado é sua aplicação na vida prática, provocando reflexão e possível mudança de
atitude.
3) Preste atenção às afirmações a seguir, entre aspas:
“Para que uma pessoa sofra lesão permanente no ouvido e fique parcial ou totalmente
surda, seria preciso ouvir som em aparelhos de MP3 sempre no volume máximo, e isso
por muitos anos”.
“Não corremos risco de surdez se pusermos o volume do aparelho um pouquinho abaixo
do máximo – mais ou menos equivalente a 100 dB, por exemplo, já resolve”.
“Mesmo que soframos uma lesão no ouvido por ouvirmos som muito alto, essa lesão
pode ser curada depois, se eu parar de ouvir som assim”.
Identifique três argumentos apresentados no texto principal desta aula que contradizem,
respectivamente, as três afirmações feitas acima:
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• Objetivos: Estimular a atenção ao texto, recorrendo a informações do mesmo para
formar conclusão a respeito da pergunta, assim como desenvolver a capacidade
de interpretar e de comparar. Perceber os prejuízos permanentes de se ouvir som
alto demais.
• Tipo de questão: pergunta indireta, comparativa e interpretativa.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, leitura, interpretação
de texto e comparações. Biologia, sistemas, sentidos, audição. Meio ambiente,
poluição sonora.
• Respostas:
a) “Em alguns casos uma única exposição a sons intensos pode prejudicar a audição
para sempre”.
b) “Quando exposto a sons acima de 85 dB por tempo prolongado, que seria o barulho
do trânsito numa avenida movimentada, já pode apresentar perdas auditivas”.
c) “O grande problema é que este tipo de perda auditiva costuma ser irreversível”.
Nota explicativa: O aluno deve ser levado a retornar ao texto e buscar onde se
localizam os argumentos solicitados. Estes podem ser transcritos ou mencionados na
essência, desde que mantida a abordagem correta. Esse exercício visa ir além da leitura
e interpretação em si, com a localização dos argumentos; a intenção é instigar o aluno
a confrontar-se repetidamente com os malefícios à audição, e que muito provavelmente
fazem parte da realidade da maioria dos alunos. A idéia é tirá-los da zona de conforto
de ignorar os fatos científicos que lhes dizem respeito e levá-los a repensar seus atos
e atitudes.
4) Além do tocador de MP3, o texto menciona mais dois exemplos em que adolescentes
e jovens se submetem a ouvir som alto demais, causando-lhes danos bastante sérios à
audição. Quais são esses dois exemplos?
• Objetivos: Estimular a atenção ao texto, recorrendo a informações do mesmo para
formar conclusão a respeito da pergunta, assim como desenvolver a capacidade
de compreender as informações do texto. Perceber os prejuízos permanentes de
se ouvir som alto demais.
• Tipo de questão: pergunta direta.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, leitura, interpretação de texto. Biologia, sistemas,sentidos, audição. Meio ambiente, poluição sonora.
• Respostas:
a) Discotecas
b) Shows
5) Entre as dicas sobre alguns cuidados simples para protegermos nossos ouvidos, há
uma que diz o seguinte: “Fique atento para que o som saído dos fones não seja ouvido
pelos amigos ao redor”. O que o texto quis dizer com isso?
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• Objetivos: Desenvolver a capacidade interpretativa e o senso lógico a partir
de afirmação textual. Perceber os prejuízos permanentes de se ouvir som alto
demais.
• Tipo de questão: pergunta indireta e interpretativa.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, leitura, interpretação
de texto. Biologia, sistemas,sentidos, audição. Meio ambiente, poluição sonora.
• Resposta: O texto quis dizer que, se seus amigos ao redor conseguem ouvir o
som saído dos fones de ouvido do aparelho, é porque o volume está absurdamente
alto. Isso significa que está acima do limite suportável pelo ouvido humano e que a
pessoa com os fones está sofrendo lesões que a deixarão surda.
6) Leia os quadrinhos a seguir:

http://www.lucasea.blogger.com.br/calvin%20blog.JPG

O divertido personagem Calvin está gritando por sua mãe. Hoje em dia muita gente
fala alto demais, até gritando, porque sua audição anda ruim devido ao excesso de
barulho – por exemplo, a mania de escutar som com volume muito alto (considerase “muito alto” acima da metade do volume do aparelho). Observe com atenção
os quadrinhos, novamente, pense e responda: Calvin está gritando porque já tem
problemas auditivos, ou é por algum outro motivo? Explique sua resposta.
• Objetivos: Desenvolver a capacidade interpretativa de situação hipotética em história em quadrinhos. Perceber os prejuízos permanentes de se ouvir som alto demais.
• Tipo de questão: pergunta indireta e interpretativa.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, leitura, interpretação de texto. Lógica interpretativa visual e textual. Biologia, sistemas, sentidos,
audição. Meio ambiente, poluição sonora.
• Resposta: Os quadrinhos deixam claro que Calvin grita por sua mãe porque está
com os pés sujos e precisa que ela o ajude a limpar-se. Pelo fato de ela estar distante, em outro cômodo da casa, Calvin teve que chamá-la em voz alta. Não tem
nada a ver com problemas auditivos.

7) Construa um gráfico simples, onde o eixo Y represente os níveis de ruído em decibéis
(dB) de 0 a 120, e no eixo X estejam quatro fontes de emissão de barulho:
144
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um aparelho de MP3 desligado
o mesmo aparelho no volume equivalente ao limite máximo em que a audição
começa a ser prejudicada (de acordo com a informação dada pelo texto)
o mesmo aparelho no volume máximo (segundo exemplo usado no texto)
a turbina de um avião decolando
Objetivos: Compreender as relações entre dados e gráficos. Aprender a formular gráficos a partir de elementos fornecidos em texto. Perceber os prejuízos
permanentes de se ouvir som alto demais.
Tipo de questão: pergunta direta, interpretativa e comparativa.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Matemática, construção e interpretação de gráficos. Língua portuguesa, leitura, interpretação de texto. Lógica, organização de dados. Biologia, sistemas,sentidos, audição. Meio ambiente, poluição sonora.
Nota explicativa: O gráfico pode ser construído de várias formas, como em
linha, em barras etc. A forma não importa, desde que esteja correto e o aluno
consiga extrair e organizar os dados fornecidos. É importante que o professor
induza o aluno a tirar conclusões a partir do gráfico, como a percepção de que o
volume máximo do MP3 está no mesmo patamar da turbina de um avião decolando; que essa intensidade está 35 dB acima do limite suportável pelo ouvido
humano etc.

• Resposta:
dB
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
MP3 desligado

MP3 no limite
máximo em que a
audição começa a
ser prejudicada

MP3 no
volume
máximo

Turbina de avião
decolando
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Aulas 27 e 28 - Som, audição e surdez (II)
1. Tema e assuntos
Em continuidade ao que abordamos nas duas aulas anteriores, estas vigésima sétima e
vigésima oitava aulas têm por tema Som, Audição e Surdez (II). Permanece a intenção
das aulas 25 e 26. Essa continuidade se deve à grande relevância e impacto do tema
sobre a vida prática e cotidiana do adolescente e do jovem.
2. Texto
O título do texto é: “Som alto no MP3 pode provocar surdez”, adaptado de: http://www1.
folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u466353.shtml.
3. Condução da aula
Seguir as “Considerações gerais para o professor”, que acompanharam o primeiro Caderno do Professor. 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. Descubra o significado correto das palavras sublinhadas no texto. Se necessário, 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. Biologia, meio ambiente, poluição sonora, medição de ruídos.
Respostas:
Otorrinolaringologista: médico especialista em ouvido, nariz e garganta.
Otologia: especialidade médica dedicada ao ouvido.
Vulneráveis: fáceis de ser atingidos física ou emocionalmente; frágeis.
Estampido: ruído forte e súbito de coisa que explode; estrondo, estouro.

2. O que o texto quer dizer quando fala que som com volume alto, principalmente com
fones de ouvido, “prejudica irreversivelmente o aparelho auditivo dos usuários”?
•
•
•
•
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Objetivos: Compreender que o som escutado em volume acima do recomendável pode danificar permanentemente a audição. Exercitar a interpretação de
texto.
Tipo de questão: subjetiva, exigindo reflexão sobre o texto lido.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, interpretação de
texto. Biologia, sistemas, audição, surdez. Meio ambiente, poluição sonora.
Resposta: o texto quer dizer que, ao contrário do que a maioria pensa, o dano
Biologia

causado por se ouvir som com volume acima do recomendável é permanente,
de maneira que a audição perdida não retorna mais, é um sentido fundamental
do corpo humano que ficará perdido para sempre.
3. Imagine um aparelho que toca MP3 cujo controle de volume vai até o 12. Com base
no que diz o texto, pense, calcule e responda:
a) Se o usuário quer manter sua saúde auditiva e não ficar surdo, em que número, de 0
a 12, ele deve manter o volume do seu aparelho?
•

•
•
•

Objetivos: Exercitar a leitura e interpretação de texto. Desenvolver a capacidade de articular dados. Firmar a compreensão dos malefícios da poluição sonora
e a necessidade de tomada de posição prática por parte do próprio aluno. Saber
relacionar valores numéricos.
Tipo de questão: subjetiva, exigindo reflexão sobre o texto lido.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, interpretação de
texto. Raciocínio lógico-matemático, relações numéricas. Biologia, sistemas, audição, surdez. Meio ambiente, poluição sonora.
Resposta: o texto afirma que “o volume do tocador jamais deve ultrapassar o
limite de 60 decibéis, ou seja, metade da potência total dos aparelhos”. Portanto,
a resposta exata é: o usuário deve manter o volume do aparelho no nº 6.

b) Numa parte do texto, uma jovem, demonstrando completa ignorância do problema
que está causando nela mesma, diz que já ouve o som no “volume mais baixo possível”, e no mesmo parágrafo diz em quantos por cento (%) do volume total do aparelho
estava o volume que ela escutava naquele momento. Calcule em que número estaria
o volume se o aparelho dela fosse o de que fala o enunciado da questão, cujo controle
vai de 0 a 12.
•

•
•
•

Objetivos: Conscientizar a respeito de o quanto atitudes alienadas podem prejudicar sua própria saúde, e de forma bastante séria. Firmar a compreensão
dos malefícios da poluição sonora. 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, sistemas, audição, surdez. Meio ambiente, poluição sonora.
Resposta: a jovem citada na questão estava com o volume de seu aparelho em
80% da capacidade máxima. Se, como pede a questão, considerarmos um controle de volume que vai de 0 a 12, basta aplicar uma regra de três simples:
100% corresponde a volume 12
Logo, 80% correspondem a X
80 x 12 = 960
960 dividido por 100 = 9,6
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Conclusão: a jovem disse que estava ouvindo o som “no volume mais baixo possível”, porém o volume estava em 9,6 (quase 10), próximo do máximo, que seria
12.
•

Nota explicativa: o cálculo em si não é o objetivo maior da questão, mas sim a
lição que a conclusão deve deixar para a mente de jovens que deliberadamente
decidem ignorar fatos científicos, não percebendo que tal inconseqüência lhes
trará graves prejuízos imediatos e futuros. Por isso, é muito importante que, nesta e nas demais questões (veja o item (d) dessa mesma questão), o professor
conduza a turma à reflexão sobre a atitude inconseqüente da jovem mencionada
na reportagem.

c) O texto diz que um aparelho de MP3 no volume máximo atinge 120 decibéis, porém
jamais deve ultrapassar os 60 decibéis. Nesse caso, que número desse controle de
volume (que varia de 0 a 12) corresponderia aos 60 decibéis que não devem ser ultrapassados?
•

•
•
•
•

Objetivos: Exercitar a leitura e interpretação de texto. Desenvolver a capacidade de articular dados. Firmar a compreensão dos malefícios da poluição sonora
e a necessidade de tomada de posição prática por parte do próprio aluno. Saber
relacionar valores numéricos.
Tipo de questão: subjetiva, exigindo reflexão sobre o texto lido.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, interpretação de
texto. Raciocínio lógico-matemático, relações numéricas. Biologia, sistemas, audição, surdez. Meio ambiente, poluição sonora.
Resposta: Se o máximo é 12, e esse nível corresponde a 120 dB, então 60 dB
corresponde a 6.
Nota explicativa: o professor e, provavelmente, alguns alunos notarão que este
item é, na verdade, uma pequena variante do item (a) da mesma questão. A
razão disso deve-se ao resultado de pesquisas indicando que a maioria dos estudantes brasileiros tende a resolver problemas simples de matemática seguindo
padrões de repetição, sem atentar para o raciocínio que induz à compreensão,
e não apenas à obtenção do resultado. Assim, especialistas sugerem que, no
intuito de minimizar essa forma equivocada de “solução de problemas”, procurese trabalhar um mesmo problema sob enfoques diversos, ainda que o teor seja o
mesmo. Dessa maneira, a lógica interpretativa torna-se obrigatória. O professor,
portanto, deve não só dar importância a esse fato, como explicar ao aluno que se
der conta do nível de semelhança entre os itens da questão.

d) A mesma jovem de que falamos no item (b) afirma na reportagem que “acha que não
vai mudar seus hábitos depois de conhecer as informações”. Você acha que a atitude
dela foi: (marque um ou mais itens)
(
(

) Inconseqüente (
) Irresponsável (

) Inteligente
) Racional

(
(

) Alienada
) Corajosa

Discuta com seus colegas, e com auxílio do professor, sobre a postura dessa jovem e
as opiniões da turma a respeito disso, conforme o que cada um marcou nos parênteses
acima.
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•

Objetivos: Refletir sobre posturas de outras pessoas que podem ser a mesma
de quem efetua a leitura. Produzir autocrítica e conscientização. Estimular a atenção do leitor aos elementos do texto. Desenvolver a capacidade de interpretação
de texto e de reflexão prática sobre o conteúdo da leitura. Firmar a compreensão
dos malefícios da poluição sonora.
Tipo de questão: objetiva e indireta, exigindo reflexão sobre o texto lido.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, interpretação de
texto. Biologia, sistemas, audição, surdez. Meio ambiente, poluição sonora.
Resposta: Sem nenhuma dúvida a atitude dela foi inconseqüente (porque não
mede as conseqüências dos atos cometidos), alienada (porque ignora as informações científicas sobre o assunto, ao dizer que não vai acontecer nada com
ela) e irresponsável (porque se nega à responsabilidade de submeter seu hábito
e sua preferência à realidade dos fatos).
Nota explicativa: É fundamental que o professor estimule e coordene a discussão sugerida, permita a diversos alunos expressarem suas percepções particulares (possivelmente um ou mais vão apoiar a atitude da jovem entrevistada) e
leve a turma a uma reflexão que lhes traga conscientização a respeito do tema.

4. O otorrinolaringologista disse que a surdez é uma “doença invisível”. O que ele quis
dizer com isso?
•
•
•
•

Objetivos: Estimular a atenção do leitor aos elementos do texto. Desenvolver a
capacidade de interpretação textual. Articulação de idéias relacionadas ao conteúdo. Firmar a compreensão dos malefícios da poluição sonora.
Tipo de questão: objetiva e indireta, exigindo reflexão sobre o texto lido.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, interpretação de
texto. Biologia, sistemas, audição, surdez. Meio ambiente, poluição sonora.
Resposta: o médico quis dizer que os danos causados pelo som em volume alto
e/ou constante não são percebidos de imediato e se instalam silenciosamente,
sem sintomas fortes que assustem a vítima. Quando é descoberto, já é tarde
demais.

5. Já está mais do que claro que sons de alta intensidade prejudicam nossos ouvidos.
Ouvir sons com volume “muito alto” danifica partes do sistema auditivo e tem provocado
surdez em milhares de adolescentes e jovens. Pior ainda se for em fones de ouvido.
Como você deve lembrar-se, o nível de intensidade sonora é expresso em decibéis
(dB). Entre 65 e 85 dB, se o ruído for constante e duradouro, pode haver lesão auditiva. E em intensidades acima disso, mesmo o ruído acontecendo uma única vez, pode
haver danos ao ouvido. Usando apenas a lógica e a atenção, correlacione as colunas
a seguir:
•

•
•

Objetivos: Estimular a atenção do leitor aos elementos do texto. Desenvolver a
capacidade de interpretação textual. Articulação de idéias relacionadas ao conteúdo. Estabelecer relações numéricas. Relacionar aspectos qualitativos a quantitativos.
Tipo de questão: objetiva e indireta, exigindo raciocínio lógico-matemático.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Matemática, raciocínio lógico comparativo-interpretativo. Língua portuguesa, interpretação de texto. Biologia, sistemas, audição, surdez. Meio ambiente, poluição sonora.
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•

Resposta:

(A) Conversa normal

( D )

130 db

(B) Motocicleta

( C )

110 dB

(C) Show de rock

( B )

140 dB

(D) Avião decolando

( A )

60 dB

(E) Sussurro

( F )

0 dB

(F) Silêncio absoluto

( E )

20 dB

•

Nota explicativa: se o aluno tiver dificuldade em responder diretamente, ele pode
ser conduzido a usar o raciocínio por eliminação, concluindo cada item. Para
isso, pode começar preenchendo a tabela com o item F, de silêncio absoluto, que
obviamente corresponde a zero dB. A partir daí, pode ir concluindo na seqüência:
após o silêncio absoluto, o ruído menos intenso seria o sussurro – portanto, terá
de corresponder a 20 dB. E assim sucessivamente.

6. Leia o texto:
Detectando a Perda Auditiva
O aparecimento da perda auditiva pode ocorrer gradualmente e, muitas vezes, apenas
nos damos conta de nossas dificuldades através da reação de outras pessoas em
nosso círculo de convivência. A perda auditiva pode estar relacionada à idade, mas
pode também ser causada por fatores como a exposição prolongada a ruídos muito
intensos, a utilização de determinados medicamentos, antecedentes familiares e outros.
As perguntas abaixo podem ajudá-lo a analisar se sua audição precisa ser verificada –
marque com um “X” as perguntas que você responderia “sim” em relação a você:
1- (
2- (
3- (
4- (
5- (
6- (
7- (

) Você costuma pedir para que as pessoas repitam o que acabaram de dizer?
) Você prefere o volume da TV ou do rádio mais alto do que os demais?
) As pessoas parecem estar murmurando quando falam com você?
) Você tem zumbido nos ouvidos?
) Você responde coisas diferentes das que foram perguntadas?
) Você sente dificuldades durante conversas ao telefone?
) Você escuta o que as pessoas falam, mas não entende?

Quantas perguntas você marcou?
Se tiver marcado pelo menos uma destas perguntas, é recomendável que procure
um médico otorrinolaringologista para uma avaliação mais detalhada.
•
•
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Objetivos: Estimular a atenção do leitor aos elementos do texto. Desenvolver a
capacidade de interpretação textual. Articulação de idéias relacionadas ao conteúdo. Firmar a compreensão dos malefícios da poluição sonora.
Tipo de questão: questionário-pesquisa; objetiva e direta, exigindo autoavaliação.
Biologia

•
•
•

Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, interpretação de
texto. Biologia, sistemas, audição, surdez. Meio ambiente, poluição sonora.
Resposta: resposta pessoal.
Nota explicativa: é muito importante que o professor estimule os alunos nessa
atividade, e principalmente que produza as reflexões e ações conseqüentes.
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Aulas 29 e 30 - Pele
1. Tema e assuntos
O tema das aulas vigésima nona e trigésima é Pele. Esse assunto já foi abordado
previamente numa outra aula, entretanto o grau de interesse pelo mesmo justifica sua
retomada.
2. Texto
O título do texto é: “Os enigmas da pele”, produzido pela própria equipe de autores.
3. Condução da aula
Seguir as “Considerações gerais para o professor”, que acompanharam o primeiro Caderno do Professor. 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 texto fala que na pele existe tecido muscular. Encontre na figura, e diga o nome da
parte da pele que é formada por esse tipo de tecido. Feito isso, deduza para que serve
esse pequeno músculo.
•

•
•
•

Objetivos: Estimular a percepção visual, com interpretação de imagem. Desenvolver capacidade de articular imagem com texto. Raciocínio lógico, dedução.
Conhecer a estrutura geral da pele. Compreender que a pele é uma estrutura
viva e complexa, com diversos componentes.
Tipo de questão: objetiva e subjetiva, exigindo percepção visual relacionada à
interpretação de texto.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, interpretação de
texto, leitura de imagens. Biologia, histologia, pele, tecido muscular.
Resposta: músculo eretor do pelo, localizado na derme. O próprio nome define
a função desse músculo, que é eriçar o pelo.

2. Localize na figura pelo menos um exemplo que confirme o que o texto diz a respeito
de na pele existir tecido nervoso.
•

•
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Objetivos: Estimular a percepção visual, com interpretação de imagem. Desenvolver capacidade de articular imagem com texto. Raciocínio lógico. Conhecer a
estrutura geral da pele. Compreender que a pele é uma estrutura viva e complexa, com diversos componentes.
Tipo de questão: objetiva, exigindo percepção visual relacionada à interpretação de texto.
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•
•
•

Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, interpretação de
texto, leitura de imagens. Biologia, histologia, pele, terminações nervosas.
Resposta: a presença das terminações nervosas livres.
Nota explicativa: Obviamente há outras confirmações na figura, como o “corpúsculo de Meissner”, porém não há nada no nome que indique sua relação com o
sistema nervoso, de maneira que o melhor exemplo é a terminação nervosa livre.
Porém, estará integralmente correto se o aluno optar pelo “corpúsculo” (apenas
lembrando que essa nomenclatura já foi alterada, mas não tendo importância
para nosso contexto).

3. A figura mostra que na superfície da pele existem poros sudoríparos. Usando a lógica, para que você acha que serve um poro desses?
•

•
•
•
•

Objetivos: Estimular a percepção visual, com interpretação de imagem. Desenvolver capacidade de articular imagem com texto. Raciocínio lógico, dedução.
Conhecer a estrutura geral da pele. Compreender o funcionamento básico da
glândula sudorípara.
Tipo de questão: objetiva e subjetiva, exigindo percepção visual relacionada à
interpretação de texto.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, interpretação de
texto, leitura de imagens. Biologia, histologia, pele, glândulas exócrinas, glândulas sudoríparas.
Resposta: como o poro sudoríparo está ligado à glândula sudorípara, e a função
desta é produzir e liberar suor, deduz-se que a função do poro é permitir a saída
do suor, da glândula sudorípara para a superfície da pele.
Nota explicativa: O professor pode aproveitar a oportunidade para discutir com
os alunos a importância do suor para o organismo, desenvolvendo um raciocínio
simples sobre nossa homeostase.

4. Quando engordamos, em que parte do corpo, visível na figura, a gordura se acumula?
•

•
•
•

Objetivos: Estimular a percepção visual, com interpretação de imagem. Desenvolver capacidade de articular imagem com texto. Raciocínio lógico, dedução.
Conhecer a estrutura geral da pele. Compreender a importância e a função do
tecido adiposo subcutâneo, e que ele não pertence à pele.
Tipo de questão: subjetiva, demandando lógica associada à percepção visual.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, interpretação de
texto, leitura de imagens. Biologia, histologia, pele, tecido subcutâneo/adiposo.
Resposta: no tecido subcutâneo (adiposo). A figura revela um tecido que fica
abaixo da pele, daí o nome “tecido subcutâneo” (sub = abaixo; cútis = pele). O
termo adiposo remete ao fato de que ali há células adiposas e, portanto, é onde
se acumula gordura.

5. Quando nos cortamos ou arranhamos e aparece sangue, que parte da pele foi atingida? (Marque a alternativa correta)
a) Camada córnea b) Epiderme c) Derme

d) Glândula sebácea

e) Folículo piloso
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Explique sua conclusão:
•
•
•
•

Objetivos: Estimular a percepção visual, com interpretação de imagem. Desenvolver capacidade de articular imagem com texto. Raciocínio lógico, dedução.
Conhecer a estrutura geral da pele. Compreender as características da derme.
Tipo de questão: objetiva e subjetiva, exigindo percepção visual relacionada à
interpretação de texto.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, interpretação de
texto, leitura de imagens. Biologia, histologia, pele, sangue.
Resposta: como na pele só encontramos vasos sangüíneos na derme, concluise que toda lesão com sinais de sangue é porque ultrapassou a epiderme, atingindo a derme.

6. Nesta figura, identifique os números com as seguintes partes da pele:
(
(
(

) Epiderme
) Derme
) Camada córnea (queratinizada)

Qual das partes da figura corresponde ao tecido
adiposo (subcutâneo)?
•

•
•
•

Objetivos: Conhecer a estrutura geral da
pele. Estimular a percepção visual, com
interpretação de imagem. Desenvolver
capacidade de articular imagem com texto. Raciocínio lógico, dedução. Entender
que o tecido adiposo acumula gordura em
suas células (adipócitos).
Tipo de questão: objetiva e subjetiva, exigindo percepção visual relacionada à
interpretação de texto.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, interpretação de
texto, leitura de imagens. Biologia, histologia, pele, tecido adiposo.
Resposta:
1ª parte
( 2 ) Epiderme
( 3 ) Derme
( 1 ) Camada córnea (queratinizada)

2ª parte
A parte 4, pois não pertence à pele e encontra-se abaixo da mesma.
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Aulas 31 e 32 - Paleontologia
1. Tema e assuntos
As aulas de número trinta e um e trinta e dois têm como tema a Paleontologia. Várias
razões nos levaram a essa opção: o Ceará é um das regiões mais pródigas em fósseis
em todo o mundo; nos últimos anos o governo do Estado tem investido mais na
promoção do turismo paleontológico, especialmente na Chapada do Araripe, que vem
sendo insistentemente defendida pelo coordenador da equipe de Biologia do Primeiro,
Aprender! desde os anos 1990, através de trabalhos científicos, palestras e artigos
nessa área; o público cearense, apesar de tudo, continua alienado em relação ao seu
patrimônio paleontológico; o professor de Ciências e de Biologia não costuma receber
formação adequada sobre Paleontologia e acaba, mesmo sem intenção, negligenciando
o tema; o aluno da escola pública (assim como da particular) normalmente não tem
acesso a informações importantes sobre Paleontologia, perpetuando o cenário de
indiferença e desconhecimento; e assim por diante. Assim, nestas duas aulas, o desafio
é conduzir professor e alunos numa fascinante viagem pelo tempo, despertando-os
para as maravilhas e mistérios da vida num passado remoto.
2. Texto
O título do texto é: “Desventuras de um lagarto pré-histórico”, redigido pelos próprios
autores do material.
3. Condução da aula
Seguir as “Considerações gerais para o professor”, que acompanharam o primeiro
Caderno do Professor. 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.
IMPORTANTE: Se possível, o professor deve abandonar postura expositiva e/ou
descritiva, e incorporar à aula um clima que instigue a imaginação e leve, como faz o
texto, os alunos a viajarem no tempo, como se estivessem a presenciar as cenas. A
relação destes com as questões deve manter essa sensibilidade, sob o risco de tornar
a ciência em assunto árido e somente técnico.
4. Atividades/questões
1. Encontre, se necessário com o dicionário, o significado das palavras grifadas no
texto:
•
•
•

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, paleontologia, fósseis.
Biologia
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•

Respostas:
a) cálidas: quentes por natureza; aquecidas.
b) rigores: severidades; asperezas, rudezas; dificuldades.
c) reentrância: curva ou ângulo para dentro.
d) espreitando: observando, olhando atentamente; espiando em oculto.
e) sedimento: todo depósito formado por precipitação de matéria que estava
suspensa em um líquido; qualquer matéria depositada pela água, vento ou gelo.

2. Do que você leu, que parte nos permite saber os hábitos alimentares do que o texto
chama de “misteriosas criaturas”?
•
•
•
•

•

Objetivos: Estimular a atenção ao texto. Desenvolver a capacidade de
interpretação lógica, relacionando fatos. Conhecer hábitos alimentares de
animais pré-históricos.
Tipo de questão: pergunta indireta e interpretativa.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, leitura,
interpretação de texto. Biologia, paleontologia, zoologia, etologia.
Resposta: No primeiro parágrafo diz “(...) enquanto uns vieram de pastar na
vegetação, outros se encontram exaustos dos rigores da caça. Mas àquela
hora, quase anoitecendo, também há os de atividade noturna, que despertam
justo quando outros adormecem. Entre eles, carnívoros capazes de devorar
rapidamente outros répteis menores”. Portanto, essa parte do texto informa que
alguns animais eram herbívoros e outros carnívoros (o que não pode nem deve
eliminar o fato de que vários eram onívoros).
Nota explicativa: se possível, o professor deve abandonar postura expositiva e/
ou descritiva, e incorporar à aula um clima que instigue a imaginação e leve, como
faz o texto, os alunos a viajarem no tempo, como se estivessem a presenciar as
cenas. A relação destes com as questões deve manter essa sensibilidade, sob o
risco de tornar a ciência em assunto árido e somente técnico.

3. O texto faz uso do termo “notívagos”. Sem apelar para o dicionário, deduza, a partir
do entendimento do texto:
a) O que significa essa palavra:
b) A quem ela se refere, considerando os seres que se agrupavam próximos do grande
lago, conforme dito no primeiro parágrafo:
•
•
•
•

156

Objetivos: Atentar para o texto. Desenvolver a capacidade de interpretação
lógica, realizando deduções. Conhecer hábitos e comportamentos de animais
pré-históricos.
Tipos de questões: pergunta direta e interpretativa; pergunta indireta e
interpretativa.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, leitura,
interpretação de texto. Biologia, paleontologia, zoologia, etologia.
Resposta: a) de hábitos noturnos; b) embora houvesse outros tipos entre
os notívagos, a ênfase do texto é dada aos carnívoros de atividade noturna,
mencionados no primeiro parágrafo.
Biologia

4. O texto deixa claro que os dois lagartos eram:
a) carnívoros
b) herbívoros
c) onívoros
Justifique.
•

•
•
•

Objetivos: Estimular a atenção ao texto, recorrendo a informações do mesmo
para formar conclusão a respeito da pergunta, assim como desenvolver a
capacidade de interpretar e de comparar. Conhecer hábitos e comportamentos
de animais pré-históricos.
Tipo de questão: pergunta objetiva e interpretativa.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, interpretação de
texto. Biologia, paleontologia, zoologia, etologia.
Resposta: item (a). Justificativa: No segundo parágrafo é dito, sobre os dois
lagartos: “Tentam perceber o melhor momento para correrem de volta à toca,
após fartarem-se de insetos e minhocas”. Portanto, se considerarmos apenas
essa informação, que é a única dada, só podemos ter certeza de que eram
carnívoros. Há, é claro, possibilidade de que fossem onívoros, mas o texto nada
diz a respeito, logo não se pode concluir.

5. As bactérias decompositoras têm esse nome porque decompõem matéria morta. Por
exemplo, essas bactérias são capazes de fazer desaparecer animais e plantas mortos,
transformando a maior parte do material que os compõe em substâncias úteis ao
ambiente. O texto menciona que no fundo do lago, onde o corpo do lagarto ficou, havia
poucas bactérias desse tipo, e em seguida fala do processo de formação de fósseis.
Usando apenas a lógica, deduza qual a relação entre a ausência de decompositores no
fundo do lago, e o fato de o lagarto haver se tornado um fóssil bem preservado.
•

•
•
•

Objetivos: Compreender superficialmente os processos de decomposição
e fossilização. Relacionar a qualidade da fossilização como inversamente
proporcional à decomposição. Desenvolver a capacidade de abstrair conclusões
lógicas a partir de elementos não totalmente explícitos no texto.
Tipo de questão: subjetiva, de raciocínio lógico.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, interpretação
textual. Raciocínio lógico. Biologia, paleontologia, fossilização; ecologia,
decomposição; microbiologia, bactérias.
Respostas: Se houvesse decomposição do organismo morto, quase nada
restaria para ser fossilizado. A qualidade da fossilização é melhor quanto menos
o material se decompor, preservando estruturas do organismo tempo suficiente
para que aconteça a sedimentação, assim como a mineralização da matéria
morta.

6. Descubra, se necessário usando o dicionário, o significado correto dos termos
sublinhados no texto:
•
•

Objetivos: Enriquecer o vocabulário do aluno; criar o hábito de pesquisar.
Tipos de questões: perguntas diretas, de consulta ao dicionário.
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Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, vocabulário.
Biologia, paleontologia, fósseis.
• Respostas:
a) exuberância: abundante; vitalidade; vigor.
b) paleontólogos: cientistas que estudam os fósseis e a vida primitiva.
c) geologia: ciência que estuda a origem, história e estrutura da crosta terrestre.
7. Observe, a seguir, o mapa do Ceará.

A
B

D
E
C

A Chapada do Araripe localiza-se em qual das áreas do mapa? (marque com um “X” ou
circule):
(A) - (B) - (C) - (D) - (E)
Explique como chegou a essa conclusão, a partir do texto lido e do mapa:
•
•
•
•

Objetivos: Desenvolver o senso de localização espacial e geográfica. Conhecer
a localização da Chapada do Araripe no mapa do Ceará. Relacionar informações
no texto a imagens em mapas. Interpretar textos.
Tipos de questões: perguntas indiretas, de interpretação de mapa a partir do
texto.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, interpretação de
texto. Geografia, pontos cardeais, localização geográfica, Ceará, Chapada do
Araripe. Biologia, paleontologia, fósseis.
Respostas: (C). Explicação: o texto informa que a região do “grande lago”, que
mais tarde se tornaria a Chapada do Araripe, localiza-se ao sul do estado do
Ceará. A letra C no mapa representa o sul.

8. O Tijubina pontei era um lagarto que media em torno de 15 centímetros de comprimento.
Já o pterossauro que o perseguiu na história que contamos é o Thalassodromeus sethi,
que chegava a medir 4,5 metros de envergadura (da ponta de uma asa à outra), e cerca
de 1,8 metro de comprimento. Numa continha simples, calcule o percentual (%) de
comprimento do lagarto em relação ao comprimento do pterossauro.
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•
•
•

•

Objetivos: Exercitar cálculos básicos envolvendo percentagem e regra de três.
Desenvolver o raciocínio lógico-matemático. Interpretar enunciados e relacionar
medidas. Comparar dimensões físicas e proporções. Conhecer superficial e
comparativamente os extremos da vida primitiva, em termos de dimensões.
Tipo de questão: direta, que exige raciocínio matemático simples, de regra de
três.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Raciocínio lógico-matemático.
Matemática, medidas comparadas, regra de três, percentagem. Biologia,
paleontologia, fósseis.
Resposta:
T. pontei = 15 cm
T. sethi = 1,8 m ou 180 cm
Se:
180 cm = 100%
15 cm = X%
X = 8,33%
Conclusão: o lagarto media apenas 8,33% do comprimento do pterossauro
Nota explicativa: o pterossauro Thalassodromeus sethi apresentava um bico em
forma de tesoura, algo que não se costuma observar nesse grupo de animais.
Estudos de anatomia comparada revelam semelhança com o bico de uma ave, o
talha-mar, sendo que esta usa tal bico para capturar peixes enquanto sobrevoa
a água com a mandíbula dentro d’água. Nesse caso, se esse pterossauro
era adaptado para pesca de forma tão específica, pareceria estranho que
perseguisse pequenos lagartos em terra. Entretanto, estudos recentes (cf. http://
www.flickr.com/photos/markwitton/883325461/in/set-72057594082038974/) têm
questionado fortemente essa interpretação sobre a forma do Thalassodromeus
sethi alimentar-se. Sendo assim, diante de tal dúvida, não hesitamos em usar
a espetacular imagem dessa espécie cearense de pterossauro em nossas
“desventuras de um lagarto pré-histórico” – não existem, por enquanto, elementos
suficientes que neguem a possibilidade de este réptil alado alimentar-se de
presas terrestres.
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Aulas 33 e 34 - Meio Ambiente
1. Tema e assuntos
Meio Ambiente é o tema das aulas trinta e três e trinta e quatro. A Ecologia tem tido papel de destaque nos assuntos nacionais e internacionais, face às implicações do meio
ambiente sobre o ser humano de uma forma abrangente: afeta nossa saúde, nossas
atividades, nossa economia, nossa vida como um todo. Entretanto, muitos professores
ainda se ocupam em trabalhar as questões ambientais de forma árida, em frio tom acadêmico, tendo como propósito tão somente conduzir o aluno às provas escolares e/ou à
aprovação no vestibular. Nesse contexto, deixa-se de trabalhar ecologia justamente no
único objetivo para o qual vale a pena: provocar compreensão e conseqüente mudança.
Vemos professores e alunos discutindo ecologia em sala de aula durante semanas ou
meses, e estes mesmos, quando saem de sala, são capazes de jogar papel no chão,
copos descartáveis na rua, garrafas e latas pela janela do ônibus ou do carro, matar
árvores porque as folhas “sujam a rua” em frente à sua casa, desperdiçar água e assim
por diante. Isso é a prova viva de um ensino ineficaz, sem nexo, que para nada serve.
Um dos nossos desejos para com estas duas aulas é que professores e alunos inteligentes passem por esse tema e saiam ainda melhores do que antes — mais conscientes, mais pensantes, com novas atitudes, em vez de apenas discursos.
2. Texto
O título do texto é: “Desastre em Santa Catarina”. No segundo semestre de 2008 o estado de Santa Catarina foi vítima de uma catástrofe, com mais de 100 mortes, dezenas
de desaparecidos e milhares de desabrigados. Tudo resultado de mudanças climáticas.
Porém, os especialistas dizem que estas mudanças não deveriam ter causado tamanho
desastre. A coisa só atingiu essa dimensão por causa do desmatamento irresponsável e
da expansão urbana não planejada. Solos sem sustentação e enormes áreas devastadas, sem cobertura vegetal, fizeram a água das fortes chuvas provocar desabamentos,
avalanches, enxurradas – tudo coisa que poderia não acontecer, se as matas (especialmente a mata atlântica) tivesse sido trabalhada de maneira racional. É esse o assunto
do nosso texto, nessas duas aulas.
3. Condução da aula
Seguir as “Considerações gerais para o professor”, que acompanharam o primeiro Caderno do Professor. 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. Os espaços vazios no texto deveriam estar preenchidos com palavras que dão sentido ao mesmo. Descubra, pela lógica e pelo contexto, quais seriam os melhores termos
para dar sentido à leitura.
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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”.
Tipo de questão: técnica de Cloze por omissão de vocábulos
Respostas:
(1) Provocada
(2) Permanecem
(3) Ligado

2. Qual o significado das seguintes palavras, que foram sublinhadas no texto? Se for
preciso, faça uso do 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. Biologia, ecologia/meio ambiente, impacto ambiental, desmatamento, mata atlântica.
Respostas:
Erosão: corrosão ou desgaste do solo causado por agentes naturais, principalmente correntes de água.
Bioma: região com o mesmo tipo de clima e vegetação.
Conivência: Dissimulação ou silêncio em situação criminosa de que participou
indiretamente.
Urbanista: Aquele que estuda a vida urbana (nas cidades), sua organização e
seus problemas.
Realocar: Mudar a localização.
Nota explicativa: professor, termos como bioma, urbanista e realocar podem
não constar em alguns pequenos dicionários. Caso isso aconteça, a atividade
não deve ser interrompida, nem o professor deve dar a resposta diretamente,
pois isso impediria o processo de desenvolvimento cognitivo do aluno que se
pretende com o exercício. Ao contrário, o professor deve ajudar os alunos a,
juntos ou não, deduzirem os significados com base no sentido do texto. Às vezes
(como no caso de urbanista) no próprio dicionário há termos ligados à palavra
em questão, e que podem servir para o trabalho de deduzir o significado que
pedimos.

3. Especialistas e pessoas comuns discutiram bastante entre si a respeito das causas
desse desastre em Santa Catarina, e todos buscam um culpado. Após haver lido e compreendido o texto, estaria correto você concluir que a origem de todo o problema foram
as chuvas fortes demais? Explique sua conclusão.
•

•
•

Objetivos: Estimular a atenção ao texto. Desenvolver a capacidade de interpretação lógica, relacionando fatos. Compreender as relações intrínsecas e de mútua influência entre fatores bióticos e abióticos num ecossistema. Conscientizar
a respeito dos impactos ambientais provocados pelo desmatamento.
Tipo de questão: pergunta indireta e interpretativa.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, leitura, interpretação de texto. Biologia, ecologia/meio ambiente, impacto ambiental, desmatamento, mata atlântica.
Biologia
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Resposta: No primeiro parágrafo do texto é dito que “O desmatamento da Mata
Atlântica pode ter contribuído para a tragédia provocada pelas chuvas em Santa
Catarina”; no segundo parágrafo explica-se que “As árvores foram substituídas
por casas e vegetação rasteira, o que contribuiu para a erosão. Esses deslizamentos aconteceriam mais cedo ou mais tarde, as fortes chuvas desses dois
meses apenas aceleraram esse processo”; no terceiro parágrafo se reafirma que
“a ocupação desordenada dos municípios pode ser outro fator para a catástrofe”;
e no quarto parágrafo, repete-se: “O modelo de ocupação irregular das cidades
do Vale do Itajaí contribuiu para que isso acontecesse”. Portanto, o texto deixa
absolutamente claro que as chuvas não foram a real causa do desastre, mas sim
o desmatamento e a ocupação urbana desordenada.

4. Preencha os parênteses com “V” para as afirmações verdadeiras, de acordo com o
texto, e “F” para as falsas.
•

•
•
•

Objetivos: Estimular a atenção ao texto. Desenvolver a capacidade de interpretação lógica, relacionando fatos. Promover a organização seqüencial e temporal
de idéias, fatos e argumentos. Compreender as relações intrínsecas e de mútua
influência entre fatores bióticos e abióticos num ecossistema. Conscientizar a
respeito dos impactos ambientais provocados pelo desmatamento.
Tipo de questão: objetivas, que exigem raciocínio temporal e seqüencial.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, leitura, interpretação de texto. Biologia, ecologia/meio ambiente, impacto ambiental, desmatamento, mata atlântica.
Respostas:

( F )

Com ou sem desmatamento, o desastre de Santa Catarina teria acontecido na
mesma proporção, uma vez que as chuvas é que provocaram a destruição.

( V )

A erosão é conseqüência do desmatamento.

( F )

A destruição da Mata Atlântica de fato é ruim para a natureza, mas não tem
relação com o desastre ambiental de Santa Catarina.

( V )

É justamente a erosão que causa os deslizamentos de terra nas encostas,
principalmente com a força das águas.

5. Numere as frases usando os números de 1 a 5, organizando-as numa seqüência
lógica de causa e efeito:
•

•
•
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Objetivos: Estimular a atenção ao texto. Desenvolver a capacidade de interpretação lógica, relacionando fatos. Promover a organização seqüencial e temporal
de idéias, fatos e argumentos. Compreender as relações intrínsecas e de mútua
influência entre fatores bióticos e abióticos num ecossistema. Conscientizar a
respeito dos impactos ambientais provocados pelo desmatamento.
Tipo de questão: objetivas, que exigem raciocínio temporal e seqüencial.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, leitura, interpretação de texto. Biologia, ecologia/meio ambiente, impacto ambiental, desmatamento, mata atlântica.
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Respostas:

( 3 )

A água cai direto no solo nu e sem sustentação.

( 2 )

O desmatamento deixa a terra descoberta, perdendo a sustentação e a
capacidade de infiltração adequada da água da chuva.

( 6 )

Ainda assim, as pessoas se esquecem rápido das desgraças, de maneira
que elas próprias, e as empresas e os governos continuam desmatando e
construindo desordenadamente, até que cheguem os próximos desastres,
cada vez piores.

( 1 )

A expansão mal planejada e descontrolada das cidades é a principal causa
do desmatamento em muitas regiões.

( 5 )

Ruas e estradas são alagadas, casas e comércios são destruídos, pessoas
são mortas, doenças se espalham, falta alimento, milhares perdem tudo ou
quase tudo que levaram uma vida para juntar.

( 4 )

A ausência de vegetação nativa, que costuma ser substituída por vegetação
rasteira ou por nenhuma vegetação, permite à água das chuvas correr
livremente e em alta velocidade, causando deslizamentos e enxurradas.

6. O texto informa que a floresta cobria uma área de aproximadamente 1,29 milhão de
quilômetros quadrados, em 17 estados brasileiros, incluindo Santa Catarina, ocupando
cerca de 15% do território nacional, mas que atualmente existem apenas 7% desse
total. Pense com calma, calcule e responda: a partir da informação dada pelo texto,
quantos quilômetros quadrados ainda restam de Mata Atlântica no Brasil?
•

•
•
•

Objetivos: Exercitar cálculos básicos envolvendo percentagem e regra de três.
Desenvolver o raciocínio lógico-matemático. Interpretar enunciados e relacionar
quantificações. Estimular a atenção ao texto. Desenvolver a capacidade de interpretação lógica, relacionando fatos. Promover a organização seqüencial e temporal de idéias, fatos e argumentos. Compreender as relações intrínsecas e de
mútua influência entre fatores bióticos e abióticos num ecossistema. Conscientizar a respeito dos impactos ambientais provocados pelo desmatamento.
Tipo de questão: direta, que exige raciocínio matemático simples, de regra de
três.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Raciocínio lógico-matemático. Matemática, medidas comparadas, regra de três, percentagem. Biologia, ecologia/
meio ambiente, impacto ambiental, desmatamento, mata atlântica.
Resposta:
1) O enunciado informa que os 15% do território nacional que eram ocupados
pela Mata Atlântica equivalem a 1.290.000 km2.
2) Também é dito que a Mata Atlântica atual representa apenas 7% desse total
de 1.290.000 km2.
Biologia
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3) 1.290.000 km2 = 100% da Mata Atlântica original; X = 7% da Mata Atlântica
original
4) X = 90.300 km2 de Mata Atlântica.
Conclusão: hoje restam pouco mais de 90 mil quilômetros quadrados de Mata
Atlântica no Brasil.
•

Nota explicativa: professor, observe que os 7% que restam de Mata Atlântica
não é sobre a área do território nacional, mas sobre a área de Mata Atlântica original, que era de 1.290.000 km2, o que representava 15% do território nacional.
Evidentemente que este cálculo é aproximado. Sugerimos que o professor, e se
possível os alunos, consultem o seguinte endereço na Internet, para confirmar
estes cálculos e aprofundar o tema Mata Atlântica: http://ambiente.hsw.uol.com.
br/mata-atlantica.htm.

Charge do cartunista Antônio Amâncio de Oliveira Filho. Fonte: http://www.acharge.com.br/

7. Analise com atenção a charge do cartunista Amâncio. Que mensagem ela transmite?
•

•
•
•
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Objetivos: Desenvolver a capacidade interpretativa de situação demonstrada
em imagem. Desenvolver a capacidade de relacionar elementos de um texto
com elementos de uma imagem. Compreender as relações intrínsecas e de mútua influência entre fatores bióticos e abióticos num ecossistema. Conscientizar
a respeito dos impactos ambientais provocados pelo desmatamento.
Tipo de questão: pergunta indireta e interpretativa.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, leitura, interpretação de texto. Lógica interpretativa visual e textual. Biologia, ecologia/meio ambiente, impacto ambiental, desmatamento, mata atlântica.
Resposta: transmite a mesma conclusão do texto, ou seja, de que a culpa pelo
desastre em Santa Catarina é do desmatamento, provocado principalmente pelo
mercado imobiliário e de construção civil, com a conivência das autoridades.
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Aula 35 – DST (I)
1. Tema e assuntos
O tema da aula trinta e cinco é DST (I). As DST – Doenças Sexualmente Transmissíveis são
um assunto sobremodo importante, diante do drama da expansão de tais enfermidades
entre adolescentes, jovens e até adultos, em contradição com o fato de que a sociedade
atual tem investido mais em educação preventiva sexual e para a saúde. Ainda assim,
a alienação subsiste, somando-se ao comportamento inconseqüente e impulsivo que
tem se tornado crônico em considerável parcela da população. A escolha do tema DST
visa aproveitar a oportunidade proporcionada pelo Primeiro, Aprender! para se trabalhar
leitura e interpretação de texto dentro de um assunto que provoque despertamento,
conscientização e tomada de posição.
2. Texto
O título do texto é: “Cordel DST”, produzido pelo Ministério da Saúde. A idéia de usar um
cordel enriquece bastante uma aula que visa trabalhar leitura e interpretação de texto.
Trata-se de uma expressão da cultura popular nordestina, com a qual o aluno cearense
certamente se identifica. Dela pode-se extrair grande variedade de aprendizados e
aplicações, dos quais elegemos alguns para encaixar nos exercícios da presente aula.
3. Condução da aula
Seguir as “Considerações gerais para o professor”, que acompanharam o primeiro
Caderno do Professor. 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 que significa a sigla DST?
•
•
•
•
•

Objetivos: Estimular a atenção ao texto. Conhecer o significado de DST.
Tipo de questão: pergunta objetiva e direta.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, leitura,
interpretação de texto. Biologia, saúde, doenças sexualmente transmissíveis,
prevenção, educação sexual.
Resposta: DST = Doença Sexualmente Transmissível.
Nota explicativa: A pergunta parece por demais simples. E é. Porém, tem caráter
pedagógico, em dois sentidos – um, pelo fato de realmente haver alunos que não
conhecem o significado da sigla; segundo, porque a explicação da sigla está no
texto do cordel, e assim a pergunta valoriza o texto.
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2. De acordo com o cordel, exemplifique:
a) pelo menos quatro nomes de DST; b) pelo menos quatro sintomas de DST
•
•
•
•

•

Objetivos: Estimular a atenção ao texto. Desenvolver a capacidade de
interpretação de texto. Conhecer exemplos de DST.
Tipo de questão: perguntas objetivas e diretas.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, leitura,
interpretação de texto. Biologia, saúde, doenças sexualmente transmissíveis,
prevenção, educação sexual.
Resposta:
a) Quatro nomes de DST: Gonorréia, cancro mole, sífilis, cristas de galo.
b) Quatro sintomas de DST: coceira, ardência, “molhadinho difícil de secar”,
ferida.
Nota explicativa: o texto do cordel traz exatamente o nome de quatro doenças e
quatro sintomas. O exercício é justamente o aluno ter de procurar no texto essas
informações, o que o obrigará a querer entender o que está lendo.

3. O que o autor do cordel quer dizer com: “melhor mesmo é prevenir, do que só
remediar”?
•
•
•
•

Objetivos: Estimular a atenção ao texto. Desenvolver a capacidade de
interpretação de texto. Raciocinar sobre proposições aparentemente subjetivas.
Compreender que a prevenção é melhor do que a tentativa de cura.
Tipo de questão: pergunta subjetiva, porém direta, que exige certo grau de
abstração.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, leitura,
interpretação de texto. Biologia, saúde, doenças sexualmente transmissíveis,
prevenção, educação sexual.
Resposta: Que a prevenção tem muito mais valia do que se arriscar a ficar
doente e depois tentar se curar, com medicamentos, tratamentos etc.

4. Caça-palavras da AIDS (Fonte: Ministério da Saúde)
Procure no caça palavras abaixo as palavras que estão em destaque no texto:
A AIDS é causada por um vírus chamado HIV, que pode ser transmitido pelo
contato sem proteção com o SANGUE, o ESPERMA e a SECREÇÃO VAGINAL
contaminados.
O LEITE MATERNO de uma mulher contaminada também pode transmitir o vírus
para a criança.
Use sempre PRESERVATIVO quando for TRANSAR, independentemente da
APARÊNCIA do parceiro e do nível social. O HIV não seleciona as pessoas.
•
•
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Objetivos: Estimular a atenção ao texto do enunciado. Treinar a leitura através
de identificação de palavras-chave num jogo. Compreender que a prevenção é
melhor do que a tentativa de cura.
Tipo de questão: objetiva, que exige atenção na localização das palavras
distribuídas no caça-palavras.
Biologia

•

Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, leitura,
interpretação de texto. Biologia, saúde, doenças sexualmente transmissíveis,
prevenção, educação sexual.
• Respostas:
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5. Junte-se com colegas, utilizem a letra do cordel DST e escolham um ritmo – samba,
rock, forró etc. – para cantar em forma de música. Com a ajuda do professor, os grupos
podem até fazer uma pequena e amigável competição, para ver qual fez a música mais
legal, com melodia e ritmo casados com a letra do cordel. Vamos lá?
•

•
•
•

Objetivos: Estimular o relacionamento entre os alunos de uma mesma turma.
Chamar a atenção para os alertas descritos no enunciado. Desenvolver um olhar
mais minucioso e atento na caça às palavras. Compreender que a prevenção é
melhor do que a tentativa de cura.
Tipo de questão: situação objetiva, porém demanda certo trabalho de leitura.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua portuguesa, leitura, interpretação de texto. Biologia, saúde, doenças sexualmente transmissíveis, prevenção,
educação sexual.
Resposta: não há resposta. São iniciativas individuais, expressando-se de maneira livre, à escolha do grupo.
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Aula 36 – DST (II)
1. Tema e assuntos
A aula trinta e seis dá prosseguimento à aula trinta e cinco, com o tema DST (II). A relevância do tema já foi apontada nos comentários da aula anterior.
2. Texto
O texto trabalhado nessa aula: “42% das grávidas têm algum tipo de DST”, obtido em
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1309200838.htm, objetiva alertar a aluna e o
aluno para a realidade das DST, mostrando como estas doenças ainda estão presentes,
de forma severa, na população brasileira. Embora tenhamos dedicado os exercícios
desta aula principalmente à exploração do raciocínio lógico-matemático, o professor
deve tentar tirar o máximo proveito desse texto com a turma, independente dos poucos
exercícios propostos.
3. Condução da aula
Seguir as “Considerações gerais para o professor”, que acompanharam o primeiro Caderno do Professor. 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. Em números absolutos (ou seja, não em percentuais), quantas mulheres grávidas
apresentaram pelo menos uma DST?
•

•
•

•
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Objetivos: Exercitar cálculos básicos envolvendo percentagem e regra de três.
Desenvolver o raciocínio lógico-matemático. Interpretar enunciados e relacionar
medidas. Comparar dimensões físicas e proporções. Conscientizar a respeito do
perigo dissimulado das DST.
Tipo de questão: objetiva e indireta, que exige raciocínio matemático simples,
de regra de três.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua Portuguesa, leitura, interpretação de texto. Raciocínio lógico-matemático. Matemática, medidas comparadas,
regra de três, percentagem. Biologia, saúde, doenças sexualmente transmissíveis, prevenção, educação sexual.
Resposta:
Número de mulheres grávidas na pesquisa: 3.300
Percentual de mulheres grávidas na pesquisa que apresentaram pelo menos
uma DST: 42%
100%= 3.300
42% = X
X = 1.360
Biologia

Conclusão: 1.360 mulheres grávidas apresentaram pelo menos uma DST, entre
as 3.300 pesquisadas.
2. Das 3.303 gestantes analisadas, quantas, em números absolutos, tinham o vírus HPV
(Papiloma Vírus Humano), que causa câncer de útero e é considerado de alto risco?
•

•
•

•

•

Objetivos: Exercitar cálculos básicos envolvendo percentagem e regra de três.
Desenvolver o raciocínio lógico-matemático. Interpretar enunciados e relacionar
medidas. Comparar dimensões físicas e proporções. Conscientizar a respeito do
perigo dissimulado das DST.
Tipo de questão: objetiva e indireta, que exige raciocínio matemático simples,
de regra de três.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua Portuguesa, leitura, interpretação de texto. Raciocínio lógico-matemático. Matemática, medidas comparadas,
regra de três, percentagem. Biologia, saúde, doenças sexualmente transmissíveis, prevenção, educação sexual.
Resposta:
Número de gestante analisadas: 3.303
Percentual de gestantes analisadas com HPV: 40,4%
100% = 3.303
40,4% = X
X = 1.334,41
Conclusão: aproximadamente 1.334,41 mulheres grávidas tinham o vírus HPV,
dentre as 3.303 pesquisadas.
Nota explicativa: Observe-se que na questão anterior o número de grávidas da
pesquisa era 3.300, e nesta é de 3.303. A diferença é que no primeiro parágrafo do texto fala-se de “num grupo de cerca de 3.300 mulheres grávidas, 42%
apresentaram pelo menos uma DST”, enquanto no segundo é dito que “40,4%
das 3.303 gestantes analisadas tinham o vírus”. Portanto, a dicotomia está no
próprio texto, sendo irrelevante. As respostas devem ser consideradas corretas
tanto se o aluno calcular a partir de 3.300 como de 3.303.

3. A pesquisa apurou que 79% das gestantes do estudo tinha até 29 anos e que cerca de 73% encontrava-se em uma união estável. Quanto isso significa em números
absolutos?
•

•
•

Objetivos: Exercitar cálculos básicos envolvendo percentagem e regra de três.
Desenvolver o raciocínio lógico-matemático. Interpretar enunciados e relacionar
medidas. Comparar dimensões físicas e proporções. Conscientizar a respeito do
perigo dissimulado das DST.
Tipo de questão: objetiva e indireta, que exige raciocínio matemático simples,
de regra de três.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua Portuguesa, leitura, interpretação de texto. Raciocínio lógico-matemático. Matemática, medidas comparadas,
regra de três, percentagem. Biologia, saúde, doenças sexualmente transmissíveis, prevenção, educação sexual.
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•

Resposta:
Número de gestantes na pesquisa: 3.303
Percentual de gestantes na pesquisa que tinham até 29 anos: 79%
Percentual de gestantes na pesquisa que encontravam-se em união estável:
73%
100%= 3.303
79% = X
X = 2.609,37
Primeira conclusão: aproximadamente 2.609 mulheres gestantes tinham até 29
anos, entre as 3.303 pesquisadas
100%= 3.303
73% = X
X = 2.411,19
Segunda conclusão: aproximadamente 2.411 mulheres gestantes encontrava-se
em união estável, entre as 3.303 pesquisadas

4. Cerca de 17% das mulheres entrevistadas afirmaram que tiveram mais de um parceiro sexual nos 12 meses anteriores à pesquisa. Calcule isso em números absolutos.
•

•
•

•

Objetivos: Exercitar cálculos básicos envolvendo percentagem e regra de três.
Desenvolver o raciocínio lógico-matemático. Interpretar enunciados e relacionar
medidas. Comparar dimensões físicas e proporções. Conscientizar a respeito do
perigo dissimulado das DST.
Tipo de questão: objetiva e indireta, que exige raciocínio matemático simples,
de regra de três.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua Portuguesa, leitura, interpretação de texto. Raciocínio lógico-matemático. Matemática, medidas comparadas,
regra de três, percentagem. Biologia, saúde, doenças sexualmente transmissíveis, prevenção, educação sexual.
Resposta:
Número de gestantes na pesquisa: 3.303
Percentual de gestantes na pesquisa que tiveram mais de um parceiro sexual
nos 12 meses anteriores à pesquisa: 17%
100%= 3.303
17% = X
X = 561,51
Conclusão: aproximadamente 561 mulheres gestantes tiveram mais de um parceiro sexual nos 12 meses anteriores à pesquisa, entre as 3.303 pesquisadas

5. Tomando como exemplo apenas a pesquisa feita com gestantes, descrita no texto,
ponha em seqüência numérica (de 1 a 6, sendo 1 a que está em primeiro lugar, e assim
sucessivamente) as DST que mais se espalham no país, hoje.
•
•
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Objetivos: Exercitar a atenção sobre o texto. Desenvolver a capacidade de interpretação textual. Estimular a organização do pensamento e o raciocínio seqüencial. Conscientizar a respeito do perigo dissimulado das DST.
Tipo de questão: objetiva e indireta, que exige lógica interpretativa.
Biologia
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Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua Portuguesa, leitura, interpretação de texto. Raciocínio lógico-matemático. Biologia, saúde, doenças sexualmente transmissíveis, prevenção, educação sexual.
Resposta:
) AIDS (HIV)
) Gonorréia
) Sífilis
) Clamídia
) HPV
) Hepatite B

6. A dona de casa C.S., de 27 anos e com quatro meses de gravidez, se disse surpresa
por estar com sífilis, uma DST bastante grave. Segundo ela, a surpresa é por ser casada e por nunca ter tido relações sexuais com ninguém, a não ser com o próprio marido.
Pense e conclua: qual a explicação mais lógica, então, para C.S. ter se infectado com
essa DST?
•

•
•
•

Objetivos: Exercitar a atenção sobre o texto. Desenvolver a capacidade de interpretação textual. Estimular a organização lógica das idéias e a capacidade de
abstrair conclusões a partir de elementos subjetivos do texto. Conscientizar a
respeito do perigo dissimulado das DST.
Tipo de questão: subjetiva e indireta, que exige lógica interpretativa e dedução.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Língua Portuguesa, leitura, interpretação de texto. Raciocínio lógico. Biologia, saúde, doenças sexualmente transmissíveis, prevenção, educação sexual.
Resposta: Se a mulher está falando a verdade, evidentemente que a explicação
mais provável para ela estar infectada com DST, sem jamais ter tido relações
sexuais com outro homem, é a de que o marido a está traindo, havendo se infectado em relação extra-conjugal e transmitido a doença para sua esposa.
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Geografia

Aula 25 - Rochas: um bolo de minerais

HABILIDADES
• Apresentar os principais tipos de rocha, sua composição e processos de
formação.
• Relacionar os tipos de rochas com alguns ambientes.
ORIENTAÇÕES DIDÁTICO – METODOLÓGICAS.
Proporcionar ao educando a compreensão dos tipos de rocha, segundo
sua origem. Estabelecendo relações entre os tipos de rocha, processos de
formação e ambientes.
Respostas:
01- De acordo com o texto há uma comparação metafórica entre as rochas e sua
composição com os passos para fazer um bolo. Associe cada elemento ao seu
respectivo correspondente:
A seqüência correta é:
4 – forno;
3 – passos da receita;
2 – ingredientes
1 – bolo
• Objetivo: Reconhecer o significado metafórico das palavras-chave do texto.
• Nível de proficiência: simples.
• Tipo de questão: Itens de reconhecimento (múltipla escolha) e resposta construída
(curta).
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• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Raciocínio lógico, leitura e interpretação
de texto, rochas e sua formação.
02 - Descreva de acordo com o texto os principais processos que originam as
rochas.
As rochas são formadas por um ou mais minerais que se agregam e se
consolidam ao longo do tempo. Quanto a sua origem, são classificadas em
metamórficas, que são rochas formadas a partir de mecanismos de pressão e
temperatura em uma determinada rocha, resultando em outra rocha. As rochas
magmáticas são formadas a partir da consolidação do magma, quando este
atinge a superfície ou se consolida em profundidade. As rochas sedimentares
são o produto da deposição e consolidação de fragmentos oriundos dos outros
tipos de rocha.
• Objetivo: Estimular a capacidade de síntese sobre o processo de formação das
rochas.
• Nível de proficiência: Intermediária.
• Tipo de questão: Resposta construída (média).
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Raciocínio lógico, rochas, Geografia.
03- Sobre as rochas marque V ou F para as afirmativas abaixo:
A seqüência correta é: F; V; V; F.
• Objetivo: Fixar o conhecimento acerca dos tipos de rocha e processos de
formação.
• Nível de proficiência: fácil.
• Tipo de questão: Itens de reconhecimento (múltipla escolha);
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Raciocínio lógico, teorias científicas
sobre os processos de formação das rochas.
04 - Marque corretamente as afirmações abaixo em relação aos tipos de rocha.
A seqüência correta é: A; C; B.
• Objetivo: Distinguir os diferentes tipos de rocha segundo seus processos de
formação.
• Nível de proficiência: fácil.
• Tipo de questão: Itens de reconhecimento (múltipla escolha);
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Raciocínio lógico, teorias científicas
sobre os processos de formação das rochas.
05 - Leia o quadro e responda o que se pede:
a) Resposta pessoal que poderá abranger as seguintes alternativas: dessalinização
das águas, acúmulo de água em cisternas de placa ou em barragens subterrâneas,
entre outros.
b) Resposta pessoal, mas o professor (a) poderá levar para a aula o mapa geológico do
Ceará para que o aluno tenha noções de abrangência desse domínio geológico.
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• Objetivo: Fixar o conhecimento acerca dos tipos de rochas existentes no território
Cearense.
• Nível de proficiência: fácil.
• Tipo de questão: Itens de reconhecimento.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Raciocínio lógico, água, cartografia
básica, Geografia.
06 - Pesquise no mapa geológico do estado do Ceará, o seu município, e tente
descobrir quais os tipos de rochas que podem aparecer no subsolo onde
elas estão inseridas, discutindo suas descobertas com os colegas e o seu
professor (a).
Esta resposta deve ser construída com base no mapa geológico do estado
do Ceará ou dos municípios. Entretanto, pode ser realizada uma pesquisa na
internet em sites oficiais de órgãos como: FUNCEME (Fundação Cearense de
Meteorologia e Recursos Hídricos), IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística), IPECE (Instituto de Pesquisas e Estratégia Econômicas do Ceará),
DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral), CPRM (Companhia de
Pesquisa de Recursos Minerais).
• Objetivo: Estimular a pesquisa utilizando recursos como mapas, internet e
trabalho de grupo.
• Nível de proficiência: complexo.
• Tipo de questão: Resposta construída (média).
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Raciocínio lógico; análise e interpretação
de mapas; noções de cartografia e internet.
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Aula 26 - Agentes modeladores do relevo

HABILIDADES
• Compreender o que é o relevo e como ele se modifica;
• Identificar os principais agentes modeladores internos e externos;
• Demonstrar que os agentes estão em atividade e continuam modificando as
formas de relevo;
• Reconhecer algumas formas ou tipos de relevo.
ORIENTAÇÕES DIDÁTICO – METODOLÓGICAS.
Os mecanismos que atuam no controle do relevo devem ser
compreendidos observando os processos e agentes atuais e pretéritos,
quando as condições hidro-climáticas e ambientais poderiam ser diferentes
das atuais.
Portanto, deve-se proporcionar ao educando uma visão e analogia dos
cenários históricos onde as paisagens foram se formando e estão ainda em
continua transformação.
O Educador poderá utilizar exemplos das paisagens e ambientes locais,
com os quais os educandos possam estar familiarizados, como serras, praias,
dunas, planícies fluviais, manguezais e outros.
Respostas:
01 – Observe as figuras e responda:
A
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B

a) a água e o vento
b) uma foto mostra um relevo elevado (planalto) localizado em áreas de depressão,
e a outra mostra um rio com a sua planície.

• Objetivo: Identificar os agentes externos que formam e atuam no desgaste das
diversas formas do relevo.
• Nível de proficiência: Simples.
• Tipo de questão: Item de resposta construída.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: agentes modeladores do relevo internos
e externos.
02 - Leia atenciosamente os fragmentos textuais e faça o que se pede.
A seqüência correta é: A; C; D; B.
• Objetivo: Fazer uma releitura do texto observando atentamente os conceitos e
fatos relevantes.
• Nível de proficiência: Simples.
• Tipo de questão: Cloze.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: agentes modeladores do relevo internos
e externos.
03 - Considerando os processos internos e externos de formação do relevo,
identifique no quadro abaixo as seguintes unidades geomorfológicas:
DUNAS, FALÉSIAS, PLANÍCIE, PLANALTO, DEPRESSÃO, SERRAS, CHAPADA, VALE
E MACIÇO
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04 - Observe o esquema a seguir e escreva um texto sobre a ação dos agentes que
formam o relevo.

CURIOSIDADE
No Ceará a ação das
chuvas (pluvial) contribui
para entalhamento do
relevo. Sobretudo o
costeiro, que em virtude
de suas características
sedimentares possuem
naturalmente maiores
fragilidades.
A figura ao lado
apresenta
pequenas
ravinas, ou seja, fissuras
originadas pelo trabalho
de escavação da água.

Falésias no litoral de Camocim - CE.
Fonte: A. Alves

• Objetivo: Despertar a capacidade analógica do educando, onde através do texto
e debates em sala, o mesmo possa ser capaz de diferenciar os diversos agentes
formados e elaboradores dos tipos de relevo.
• Nível de proficiência: Complexa.
• Tipo de questão: Resposta construída.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: agentes modeladores do relevo internos
e externos, capacidade de perceber as diferenças entre os tipos de relevo segundo
a ação de seus agentes.

05 - A figura acima apresenta um exemplo do desgaste de uma falésia em função da
atuação de um agente. Com base nesta premissa, responda as assertivas a seguir:
a) Erosão e intemperismo.
b) Resposta pessoal, porém cabe considerar os seguintes aspectos: a maioria
das falésias do litoral cearense são constituídas por sedimentos da Formação
Barreiras, que por sua vez tem matriz areno-argilosa e não é tão resistente a
erosão e ao intemperismo como as rochas cristalinas.
• Objetivo: Reconhecer a ação dos agentes externos no processo de desgaste do
relevo.
• Nível de proficiência:Intermediária.
• Tipo de questão: Resposta construída.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Interpretação visual. Agentes modeladores
do relevo internos e externos, capacidade de perceber as diferenças entre os
tipos de relevo segundo a ação de seus agentes.
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Aula 27 - Os solos

HABILIDADES
• Entender a relação entre o solo e as rochas que o forma;
• Conhecer alguns tipos de solos;
• Distinguir as características principais dos solos;
• Visualizar a ocorrência de alguns tipos de solos no Ceará.
ORIENTAÇÕES DIDÁTICO – METODOLÓGICAS.
Permitir que o educando compreenda a razão da existência de diferentes
tipos de solos com base em sua formação, destacando a importância do fator
“rocha” nesse processo.
Para facilitar esse entendimento o professor poderá trazer para a sala
amostras dos tipos de solos mencionados no texto para que os alunos toquem
o material e falem a cerca da cor, da textura e da função desses solos dizendo
quais deles são mais férteis e menos produtivos.
Respostas:
01 – Complete os espaços abaixo:
a) Pedogênese
b) As rochas
c) Utilizados/ aproveitados
d) A sua estrutura e origem
• Objetivo: Reconhecer as afirmações contidas no texto.
• Nível de proficiência: simples.
• Tipo de questão: Cloze.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Noções de pedogênese; importância
das rochas para formar os solos; classificação e usos do solo.
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02 – Observe os verbetes abaixo e responda:
• Chama-se de chão, ou de terra
• Chama-se de solo ou de superfície rochosa
• Porque são os nomes populares e científicos que tratam de um mesmo assunto
e significam a mesma coisa, no caso os solos.
• Sim, o agricultor conhece o nome popular e o cientista o nome científico, e ambos
estão corretos em suas denominações.
• Objetivo: Levar o aluno a associar a linguagem científica à linguagem popular
sobre as definições de solo.
• Nível de proficiência: Complexo.
• Tipo de questão: Resposta construída.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Vocabulário, interpretação textual,
definição de solo.
03 – As respostas devem ser com base na interpretação dos fragmentos textuais,
obedecem a seguinte sequência:
( F ), ( D ), ( B ), ( C ), ( A ), ( E )
• Objetivo: Aguçar a capacidade do aluno extrair as principais informações de cada
fragmento textual associando-o ao conteúdo de cada um deles;
• Nível de proficiência: complexo.
• Tipo de questão: múltipla escolha.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Elementos formadores dos solos,
fatores que degradam os solos, noções sobre desertificação, locais susceptíveis
a desertificação no Ceará e práticas de manejo adequado do solo.
04 – Informe qual o assunto abordado nas notícias de jornal da questão anterior?
A resposta exige interpretação textual dos fragmentos da questão “03”:
Relacionam-se ou abordam a ocorrência do processo de desertificação no estado
do Ceará e de seus prejuízos para os solos e para as populações.
• Objetivo: Distinguir as fontes de cada fragmento textual e reconhecer o conteúdo
das notícias apresentadas;
• Nível de proficiência: intermediário.
• Tipo de questão: resposta construída.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: noções sobre as causas da
desertificação e de suas conseqüências, identificação dos locais susceptíveis a
desertificação no Ceará e das práticas de manejo adequado do solo.
05 – Com base nos fragmentos apresentados na questão 03, escreva uma notícia para
um jornal que irá ser lida por muitos leitores informando o que é a desertificação,
como ela ocorre, onde ela ocorre e quais seus prejuízos.Não esqueça de dar um
título bem atrativo e se possível fazer desenhos ou colocar figuras no seu texto.
O educando poderá expressar sua criatividade e sua capacidade de
comunicar alg,o mostre-lhe apenas a necessidade de coerência, em sua notícia de
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jornal. Na próxima aula ou no final da aula o professor poderá fazer com os
alunos um painel juntando todas essas notícias chamando a atenção de todos
para as diferentes formas que expressamos uma notícia do mesmo tema.
• Objetivo: Desenvolver a criatividade e a capacidade para a construção de um
texto informativo com o conteúdo da aula.
• Nível de proficiência: Complexo.
• Tipo de questão: resposta construída.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Noções sobre o gênero textual
dissertativo, interpretação textual, características principais da desertificação no
Ceará.
06 - Leia o texto abaixo:
Você já parou para pensar onde pisa? Como chamaria esse lugar e
para que ele serve? O que existe embaixo de onde pisamos? Como é possível
sustentarmos nossas vidas, as plantas e outros elementos neste lugar?
Os espaços podem ser preenchidos com resposta retiradas do próprio
trecho textual ou construídas pelo aluno:
Como é o lugar onde você pisa: uma descrição do lugar vista pelo
aluno, superfície úmida ou seca, relevo plano ou ondulado, aspecto com ou
sem vegetação, entre outras características.
Qual o nome desse lugar: poderá ser terra, solo, chão ou superfície
rochosa.
Função desse lugar: onde os rios correm, as plantas brotam e as cidades
nascem;
Para você qual a importância desse lugar: poderá mencionar a função
dos solos com base no texto ou com as próprias palavras o laço de afeto com
a sua terra no local em que mora.
• Objetivo: Interpretar e responder as questões propostas pelo fragmento textual
apresentado a partir da leitura aprofundada do texto, construindo assim a noção
de como se apresenta o solo, com base na vivência, no contato e na visão que
tem com o local onde mora.
• Nível de proficiência: intermediário.
• Tipo de questão: Resposta construída e interpretação textual.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Percepção espacial, noções de descrição
de relevo e de solo, importância dos solos.
07 - Marque (V) Verdadeiro ou (F) Falso e justifique os itens que são falsos:
Sequência correta: V, F, V, V, V, V
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• Objetivo: Reconhecer as afirmações corretas de acordo com o texto.
• Nível de proficiência: simples.
• Tipo de questão: itens de reconhecimento.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Importância do solo, elementos que constituem
o solo, agentes de formação e modificação dos solos e estrtura dos solos.

"""
ENRIQUECENDO A SUA AULA!!!
Sites:
• www.ibge.gov.br/ibgeteen/datas/solohome.html
• www.lagesolos.urfj.br
Livros:
• Questão Agrária e Ecologia, Graziano Neto, São Paulo: Brasiliense, 1986;
• Educação Ambiental, de José Carlos Sariego, São Paulo: Scipione, 1984;
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Aula 28 - A atmosfera: gases e camadas

HABILIDADES
• Apresentar a atmosfera da Terra como uma camada heterogenia na sua composição
e estrutura e dinâmica quanto ao seu comportamento .
• Fornecer noções sobre sua estrutura, dinâmica, formação e circulação das
massas de ar.
ORIENTAÇÕES DIDÁTICO – METODOLÓGICAS.
Despertar nos discentes a compreensão de que a atmosfera está
organizada verticalmente em estratos, heterogeneamente quanto a composição
e dinamicamente quanto aos processos de circulação e movimentação das
massas de ar.
Respostas:
01 – Com base no texto que se segue responda as questões 1.1 e 1.2.
O ar que respiramos não é uma substância homogênea, mas um
composto de gases de tal maneira combinado que distingue a Terra dos demais
planetas do Sistema Solar. As propriedades desses gases e a forma como se
dispõem envolvendo o planeta permitiram o surgimento e manutenção da vida
sobre sua superfície. (Mendonça, 2007).
1.1 – Sobre a atmosfera é correto afirmar:
Resposta correta item: C
• Objetivo: Reconhecer que a atmosfera da Terra é única no sistema solar e possui
condições muito particulares de formação e funcionamento.
Geografia
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• Nível de proficiência: intermediário.
• Tipo de questão: itens de múltipla escolha.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos:
funcionamento da atmosfera, biosfera.

Lógica

textual,

composição

e

composição

e

1.2 – Estão presentes na composição do ar que respiramos:
Resposta correta item: C
• Objetivo: Conhecer a composição da atmosfera da Terra.
• Nível de proficiência: intermediário.
• Tipo de questão: itens de múltipla escolha.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos:
Lógica textual,
funcionamento da atmosfera, biosfera.

02 – Usando os termos do quadro abaixo descreva brevemente o processo de
formação das chuvas.
CIRCULAÇÃO ATMOSFÉRICA – NUVENS – MOVIMENTO – OCEANOS - AQUECIMENTO
DE MASSAS DE ÁGUA – CONDENSAÇÃO – MASSAS DE AR – EVAPORAÇÃO –
PRECIPITAÇÃO - RADIAÇÃO SOLAR - CONTINENTES

Resposta pessoal. Deve-se orientar o educando a organizar logicamente as
palavras, podendo inclusive acrescentar outras para dar maior coerência a descrição
do processo solicitado.
• Objetivo: Construir um pequeno texto, reforçando a compreensão do processo
de formação clássico de precipitação.
• Nível de proficiência: : intermediário.
• Tipo de questão: resposta construída.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Lógica textual, leitura e compreensão de
textos, formação de nuvens, precipitação.
03 – Marque a opção que contenha apenas termos relacionados à atmosfera
terrestre:
Resposta correta item: A
• Objetivo: Reconhecer palavras e termos que fazem parte do vocabulário dos
estudos da atmosfera.
• Nível de proficiência: intermediário.
• Tipo de questão: itens de múltipla escolha.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Leitura e interpretação textual,
composição, funcionamento e processos da dinâmica da atmosfera.
04 - Com base na questão anterior, escolha 03 palavras ou termos que você ainda
não conhece o significado, e pesquise em outros livros, na internet ou com auxilio
de seu professor.

186

Geografia

Resposta pessoal. Sugere-se ao professor orientar a pesquisa escolar e se
possível comparar as respostas em atividade de sala.
• Objetivo: Enriquecer o vocabulário e estimulo à pesquisa escolar.
• Nível de proficiência: intermediário.
• Tipo de questão: resposta construída.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Lógica textual, pesquisa escolar, leitura
e compreensão de textos.
05 - Na troposfera, camada mais próxima a superfície terrestre, ocorre a maioria
dos fenômenos meteorológicos. Cite pelo menos 03 destes fenômenos que já
tenha ocorrido na sua cidade ou região.
Resposta pessoal. Sugere-se ao professor orientar a pesquisa escolar e se
possível comparar as respostas em atividade de sala.
• Objetivo: Fixar o conhecimento a respeito dos processos ou fenômenos
meteorológicos.
• Nível de proficiência: complexo.
• Tipo de questão: resposta construída
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Pesquisa escolar em livro ou internet,
lógica textual, fenômenos meteorológicos.

ENRIQUECENDO A SUA AULA!!!
Filmes:
•

O Dia Depois de Amanhã. (EUA, 2004, FOX)

•

Twister. (EUA, 1996, Universal e Columbia Tristar)
Livros:

•

Os Caminhos do Vento, de Wânia Amarante, FTD, 1986;

•

Preserve a atmosfera, de John Baines, São Paulo, Scipione, 1994;
Música:

Segue o Seco, intérprete: Marisa Monte;
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Aula 29 - Bolha de ar ou da vida?

HABILIDADES
• Reconhecer que a atmosfera da Terra nem sempre foi como é atualmente, mas sim
resultado de vários processos físicos, químicos e dinâmicos.
• Destacar que a atmosfera é necessária e fundamental a manutenção da vida na
Terra.
• Mostrar que muitos processos atuais (técnicos, industriais, agroindustriais, etc.),
podem comprometer o equilíbrio entre os sistemas, oceano-continente-atmosfera.
ORIENTAÇÕES DIDÁTICO – METODOLÓGICAS.
Fazer com que os discentes percebam que a atmosfera da Terra, apesar dos grandes
volumes de água que possui circulando nos diversos ambientes pelos processos dinâmicos
naturais, depende em muito da forma como utilizamos o nosso meio ambiente.
Respostas:
01 – Assinale corretamente.
Item correto: B
•
Objetivo: Reconhecer que a atmosfera da Terra é resultante também
do processo de evolução.
•
Nível de proficiência: Simples
•
Tipo de questão: itens de múltipla escolha.
•
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Lógica textual, atmosfera,
hidrosfera, evolução da Terra, biosfera.
02 – Descreva com suas palavras como seria o mundo atual sem água e com
temperaturas bem acima das atualmente registradas.
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Questão de ordem pessoal. Mais o educando pode pesquisar em outras fontes
e pedir auxílio dos colegas e do educador. Exemplos desses tipos de espaços no
Ceará devem ser contemplados no curso da aula, para assim servir de subsídio
auxiliar a resposta.
• Objetivo: Estimular a pesquisa e raciocínio;
• Nível de proficiência: Intermediário;
• Tipo de questão: Resposta construída.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Exemplos de espaços humanizados e
naturais no estado do Ceará.
03 – Observe o esquema abaixo e com base no texto, caracterize as relações que
estão vinculadas ao espaço geográfico.
Resposta de ordem pessoal. O educando deve interpretar as informações contidas
no esquema e construir um pequeno texto contendo as características da relação
Espaço Humanizado e Espaço Natural.
• Objetivo: Estimular a interpretação de informações contida no esquema;
• Nível de proficiência: Complexo;
• Tipo de questão: Resposta construída;
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Espaço Natural e Espaço Humanizado;
Características e correlações existentes.
04 – Os termos edáfico e bióticos são mencionados no texto. Consulte o dicionário
e descubra o seu significado.
Resposta de ordem pessoal. É importante ressaltar que as palavras pesquisadas
no dicionário podem apresentar vários significados que nem sempre possuem
ligação com o que as idéias que o texto nos transmite. Daí a necessidade de escolher
aquele significado que melhor atenda a relação com os assuntos estudados na
aula.
• Objetivo: Estimular a pesquisa em outras fontes e enriquecer o vocabulário;
• Nível de proficiência: Intermediário;
• Tipo de questão: Lógica Textual;
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: elementos edáficos e bióticos do
Espaço Natural.
05 – Observando o espaço próximo à sua casa e em outros locais da sua cidade,
escreva exemplos onde ocorreram modificações através de ações do homem.
Cite também exemplos de outros lugares que ainda não sofreram modificações
antrópicas.
Resposta de ordem pessoal. Essa questão pode evoluir para uma pequena
pesquisa de campo, através de entrevistas com pessoas mais velhas do bairro ou
da cidade onde o educando mora. Pode-se também sugerir a construção de um
acervo fotográfico com fotos antigas e recentes, mostrando se possível, lugares
antes naturais e agora alterados. O educando pode apontar as principais alterações
ocorridas. E finalizar a pesquisa com uma exposição do acervo fotográfico.
• Objetivo: Estimular a pesquisa em outras fontes e a interpretação de figuras
Geografia
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(fotos);
• Nível de proficiência: Complexa.
• Tipo de questão: Resposta construída.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Espaço Natural; Espaço Humanizado;
Alterações ocasionadas pelo homem no espaço natural;
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Aula 30 - O Planeta Água

HABILIDADES
• Perceber a relação quantitativa do volume de água na Terra.
• Demonstrar que a quantidade de água doce é muito pequena em relação ao
volume total.
• Apresentar a dinâmica do ciclo da água.
ORIENTAÇÕES DIDÁTICO – METODOLÓGICAS.
Conduzir a uma reflexão sobre a circulação da água no planeta, destacando
os volumes quantitativos, alertando para o cuidado na conservação dos mananciais
de água doce.
Respostas:
01 – Assinale V ou F nas afirmações abaixo e marque o item que corresponde a
seqüência correta:
Seqüência correta: V, V, V, F, F, V
•
•
•
•

Objetivo: Reconhecer a importância da água na hidrosfera e sua interação
com os outros sistemas.
Nível de proficiência: intermediário
Tipo de questão: itens de reconhecimento
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Exercício interpretativo de lógica
textual, atmosfera, hidrosfera, biosfera.

02 – Aponte a(s) alternativa(s) abaixo que mais justifica a expressão: “Terra planeta
água”.
Item correto A
•
•
•
•

Objetivo: Entender que as áreas cobertas por água ocupam a maior parcela
da superfície terrestre.
Nível de proficiência: simples
Tipo de questão: múltipla escolha
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Exercício interpretativo de lógica
textual, água, oceanos, ciclo hidrológico.
Geografia
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03 – O oceano é o grande controlador do clima global. Pois:
Item correto: A
•
•
•
•

Objetivo: Demonstrar que por conta de seu volume global, os oceanos
ocupam papel fundamental na regulação do clima no planeta.
Nível de proficiência: simples
Tipo de questão: múltipla escolha
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Exercício interpretativo de lógica
textual, clima, oceanos, ciclo hidrológico.

04 - A água é o bem mais precioso para a manutenção da vida na Terra. Menos
de 2,5% de toda a água da Terra é doce. Contudo, o homem vem degradando os
recursos hídricos de forma indiscriminada. Assinale a opção que contém apenas
situações incompatíveis com a boa qualidade da água.
Item correto: C
•
•
•
•

Objetivo: Pensar nas possibilidades inadequadas de uso da água e outras
atividades que comprometem os corpos hídricos.
Nível de proficiência: complexa
Tipo de questão: múltipla escolha
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Exercício interpretativo de lógica
textual, meio ambiente, usos da água, Geografia.

05. Marque com um X e descreva em que situação se encontra os corpos hídricos
(rios, riachos, lagoas, açudes) da sua cidade, sua relação com o meio ambiente
local e suas proximidades. Para isso observe ao seu redor e preencha o quadro
abaixo, identificando a presença ou ausência dos seguintes itens:
Resposta de análise e interpretação pessoal. Preenchimento do quadro
considerando a observação do corpo hídrico e suas proximidades, pois sabemos
que os elementos poluidores das áreas adjacentes também podem contribuir
para a contaminação hídrica. Concluir com um pequeno texto - síntese produto
das observações realizadas.
Item observado

Problema ambiental relacionado

Esgoto a céu aberto

Fonte poluidora pontual, sobretudo em períodos de chuva pelo
carreamento de substancias poluidoras.

Coleta de lixo

O acumulo de lixo juntamente com a adição da água das chuvas resulta
no chorume. Esta substância é rica em nutrientes, podendo contribuir
para a poluição de águas superficiais e subterrâneas.

Dejetos animais
Lançamento de esgoto no
corpo d’água
Agricultura
Síntese das observações:
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São ricos em matéria orgânica por isso, no contato com os cursos d’água
podem comprometer sua qualidade e transmitir doenças.
O uso de agrotóxicos e fertilizantes ricos em substancias químicas

•
•
•
•

Objetivo: Observar as formas inadequadas de uso da água e utilizar os
critérios estabelecidos para a construção da síntese das observações.
Nível de proficiência: complexa
Tipo de questão: resposta construída
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Análise e construção reflexiva,
meio ambiente, usos e qualidade da água, Geografia.

Geografia
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Aula 31 - Rios na Bacia Hidrográfica?

HABILIDADES
•
•
•

Compreender o conceito de bacia hidrográfica;
Perceber a importância da bacia para a formação territorial do Brasil e do mundo;
Conhecer a divisão das bacias hidrográficas do Ceara.

ORIENTAÇÕES DIDÁTICO – METODOLÓGICAS.
Demonstrar a importância da bacia hidrográfica enquanto unidade territorial
de planejamento e gestão do espaço.
Ressaltando que se trata de uma área onde toda a drenagem dos rios
secundários segue para um rio principal. Com isso, outros elementos são carreados
para o sistema como dejetos animais, resíduos agrícolas, esgotos, lixos, dentre
outros.
Dessa forma, o fluxo hídrico transporta os poluentes prejudicando os locais
que serão drenados pelo rio principal. O educando deverá entender que um poluente
lançado em um determinado local posteriormente será levado para o outro, afinal
“nunca se pisa nas águas de um rio duas vezes”.
Respostas:
01 – Releia o primeiro parágrafo do texto, organize e reescreva o conceito de Bacia
Hidrográfica.
A resposta é de ordem pessoal, contudo, alguns elementos podem ser
abordados como: a divisão de terras drenadas e área com muitos rios, com um
principal e seus afluentes.
•
•
•
•
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Objetivo: Entender o conceito de Bacia hidrográfica
Nível de proficiência: intermediário
Tipo de questão: resposta construída
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Exercício interpretativo de lógica
textual, bacia hidrográfica, divisão territorial.
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02 – Qual o significado das expressões abaixo:
a) cursos d’água: local composto por água corrente, rio, riacho, curso fluvial.
b) regime pluvial: período de duração das chuvas. No Ceará popularmente definimos
como período de inverno (chuvas) e período de verão ou estiagem (seco).
•

Objetivo: Entender os conceitos relacionados à Bacia hidrográfica,
assim como captar a definição e o vocabulário dos alunos acerca desta
temática.
Nível de proficiência: fácil
Tipo de questão: resposta construída
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Exercício interpretativo,
Geografia e bacia hidrográfica.

•
•
•

03 - Observe o mapa que representa a divisão das bacias hidrográficas do Ceará,
segundo a COGERH (Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos) e preencha as
lacunas correspondentes.
Resposta:
1 – Coreaú
2 – Litoral
3 – Curu
4 – Metropolitana

5 – Baixo Jaguaribe
6 – Parnaíba
7 – Acaraú
8 – Banabuiú

9 – Médio Jaguaribe
10 – Alto Jaguaribe
11 – Salgado

a) Resposta de ordem pessoal
b) Alto Jaguaribe, Médio Jaguaribe, Baixo Jaguaribe, Banabuiú e Salgado.
•

Objetivo: Promover a visualização das bacias do Ceará, bem como, a
identificação da bacia a qual o educando está inserida.
Nível de proficiência: intermediária
Tipo de questão: resposta construída
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Exercício interpretativo, lógica,
bacia hidrográfica.

•
•
•

04 - Com base na figura abaixo, juntamente com a das bacias do Ceará complete
o quadro com as informações solicitadas.
Município

Bacia ou sub-bacia

Acaraú

Bacia do Acaraú

Icapuí

Baixo Jaguaribe

Jaguaretama

Médio Jaguaribe

Fortaleza
Crateús

•
•
•

Bacia Metropolitana
Bacia do Parnaíba

Objetivo: Promover a visualização das bacias do Ceará, bem como a
visualização de alguns municípios.
Nível de proficiência: complexa
Tipo de questão: interpretação visual e resposta construída
Geografia
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•

Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Exercício interpretativo, lógica,
Geografia, bacia hidrográfica.

05 - Observe o quadro abaixo com as informações sobre as sub-bacias do Jaguaribe
e depois responda os itens solicitados:
Sub-bacia
Alto
Médio
Baixo
Salgado
Banabuiú

Capacidade Aproximada
em m³
2 bilhões
6 bilhões
24milhões
447milhões
2 bilhões

a) 10.471.000.000 m³
b) Maior – Médio Jaguaribe e menor – Baixo Jaguaribe
c) 8.024.000.000 m³
•
•
•
•

Objetivo: Promover a quantificação da capacidade hídrica das bacias a
partir do cálculo
Nível de proficiência: complexa
Tipo de questão: resposta construída
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: lógica matemática, Geografia,
bacia hidrográfica.

06) No seu município ou em outros próximos existe algum rio ou açude? Identifique-o e
descubra que formas de uso podem ter este reservatório.
Resposta de ordem pessoal. Devem ser abordadas as principais formas de uso e
ocupação dos locais próximos aos recursos hídricos.
•
•
•
•
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Objetivo: Despertar a compreensão das questões ambientais relacionadas
às formas inadequadas de uso e ocupação do espaço.
Nível de proficiência: intermediária
Tipo de questão: resposta construída
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: bacia hidrográfica.
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Aula 32 - Usos e Abusos da água

HABILIDADES
• Entender os fatores de comprometimento da qualidade das águas, bem como
seus principais tipos de uso;
• Perceber que quanto aos poluentes, os corpos hídricos possuem capacidade de
suporte.
ORIENTAÇÕES DIDÁTICO – METODOLÓGICAS
Apresentar as principais formas de uso da água, esclarecendo que cada tipo
deve obedecer a uma hierarquia de prioridades.
A resolução CONAMA 357/2005 é uma importante fonte de consulta, ela
classifica algumas formas de uso segundo o enquadramento dos corpos hídricos,
dentre eles encontram-se o abastecimento para consumo humano, à preservação
do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; recreação de contato primário, irrigação, aqüicultura e à atividade de pesca, dessedentação de animais, navegação
e harmonia paisagística.
Respostas:
01 – Complete
a) Recursos hídricos, processos, uso, ocupação e transformação social.
b) abastecimento humano e industrial, irrigação, recreação, navegação e dessedentação animal.
c) receptores e esgotos.
d) capacidades, suporte, poluentes.
•
•
•
•

Objetivo: Despertar a compreensão das questões ambientais relacionadas às formas inadequadas de uso e ocupação do espaço.
Nível de proficiência: simples
Tipo de questão: cloze
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: tipos de uso da água, poluição
hídrica, bacia hidrográfica.

02 – Os adensamentos populacionais, juntamente com as atividades humanas,
via de regra, encontram-se nas proximidades dos recursos hídricos, consequentemente, podem afetar positiva ou negativamente o ambiente.
Geografia
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Alternativa correta D.
•
•
•
•

Objetivo: Despertar a compreensão das questões ambientais relacionadas
às formas inadequadas de uso e ocupação do espaço.
Nível de proficiência: intermediária
Tipo de questão: item de reconhecimento
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Interpretação textual, lógica, impactos ambientais, bacia hidrográfica.

03 – O termo dessedentação animal está destacado no texto. Com o auxílio de um
dicionário faça uma breve pesquisa sobre o seu significado.
Dessedentação é o ato de matar a sede, neste caso de animais.
•
•
•
•

Objetivo: Refletir acerca da importância da garantia deste uso, ressaltando
que este deve ser realizado em locais específicos.
Nível de proficiência: intermediária
Tipo de questão: resposta construída
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Meio ambiente, leitura e interpretação.

04 – Observe o quadro e complete com algumas atividades realizadas em cada tipo
de uso.
Resposta pessoal.
•
•
•
•

Objetivo: Identificar atividades relacionadas ao uso da água, podendo
realizar correlações com a degradação da qualidade da água.
Nível de proficiência: intermediária
Tipo de questão: resposta construída
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Lógica, atualidade, meio ambiente,
Geografia.

05 – Qual é o significado do termo poluição hídrica? Você conhece outros tipos de
poluição, quais?
Poluição hídrica é a alteração nas características físicas, químicas ou
biológicas da água, ou seja, quando há uma modificação em algum destes
aspectos. Existem vários tipos de poluição, dentre eles a poluição do ar, solo,
sonora, visual.
•
•
•
•

Objetivo: Construir um conceito próprio de poluição, além de identificar
outras formas.
Nível de proficiência: intermediária
Tipo de questão: resposta construída
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Lógica, atualidade, meio ambiente,
Geografia.

06 – Leia o fragmento e responda as questões propostas.
a) O riacho Pajeú não é mais capaz de abastecer Fortaleza em virtude das várias
agressões que este sofreu ao longo dos anos, como lançamento de lixo e esgo198

Geografia

tos, ligações clandestinas, canalização do leito, dentre outros.
b) Transposição de bacias é o deslocamento de água de uma bacia hidrográfica para
outra, por meio de canais e adutoras.
c) Resposta de ordem pessoal. No entanto, podem ser mencionados alguns aspectos como a seca e necessidade de abastecimento.
d) Resposta de ordem pessoal. Podem conter:
Assoreamento – redução da capacidade hídrica, soterramento de ovos de
peixes, comprometimento da navegação, dentre outros.
Erosão – perda de solo, aparecimento ravinas, impossibilidade de solo e improdutividade agrícola, dentre outros.
Inundações – risco de vida, perdas de lavouras, perda de animais, dentre
outros.
Degradação da qualidade ambiental – perda da biodiversidade, alterações
da qualidade da água, dos solos, do ar, dentre outros.
•
•
•
•

Objetivo: Conhecer temas importantes relacionado ao meio ambiente e perceber os diferentes problemas ambientais.
Nível de proficiência: complexo
Tipo de questão: resposta construída
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Interpretação textual, lógica, atualidade, meio ambiente, Geografia, água.

ENRIQUECENDO A SUA AULA!!!
Música:
• Água, intérprete:Djavan;

Geografia
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Aula 33 - Vegetação e impactos ambientais

HABILIDADES
•
•
•

Entender a importância das espécies vegetais para a proteção dos solos;
Verificar os diferentes estratos vegetacionais;
Conhecer os principais problemas relacionados ao desmatamento.

ORIENTAÇÕES DIDÁTICO – METODOLÓGICAS
Deve-se apresentar ao estudante a vegetação como elemento fundamental
aos ecossistemas e à manutenção de processos ambientais importantes.
Respostas:
01 - Marque CERTO ou ERRADO nas assertivas a seguir:
Seqüência correta: Errado, Certo, Certo.
•
•
•
•

Objetivo: Perceber a importância da vegetação.
Nível de proficiência: simples
Tipo de questão: itens de múltipla escolha
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Interpretação textual, lógica, atualidade, meio ambiente, Geografia.

02 - Sobre os problemas de degradação ambiental assinale a alternativa correta:
Alternativa correta B
•
•
•
•

Objetivo: Perceber a importância da vegetação.
Nível de proficiência: simples
Tipo de questão: itens de múltipla escolha
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Interpretação textual, lógica, atualidade, meio ambiente, Geografia.

03 - Explique por que a vegetação faz parte do nosso dia-a-dia.
A vegetação está presente em vários locais comuns a todos nós. Ela faz
parte de nosso dia-a-dia, pois também auxiliam na proteção da biodiversidade
animal. São importantes coberturas dos solos contra a erosão, resguardam a umidade do ar, contribuem com o ciclo hidrológico e possibilitam a respiração dos seres
vivos.
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•
•
•
•

Objetivo: Perceber a importância da vegetação.
Nível de proficiência: complexa
Tipo de questão: resposta construída
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Interpretação textual, lógica, atualidade, meio ambiente, vegetação, Geografia.

04 - Caracterize os seguintes termos utilizados no texto:
Resposta pessoal. Pode conter algumas questões como:
• Uso indisciplinado: utilizar algo de forma aleatória, de forma inadequada.
• Manejo: ato de manejar, manusear.
• Desertificação: Processo degradante resultante da ausência de vegetação,
empobrecimento dos solos, fatores climáticos ou humanos e que torna um
local ausente de recursos naturais.
•
•
•
•

Objetivo: Conhecer e identificar novos conceitos
Nível de proficiência: complexa
Tipo de questão: resposta construída
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Interpretação textual, lógica, atualidade, meio ambiente, vegetação, Geografia.

05 - Observe o esquema e comente-o:
Resposta pessoal. No entanto, devem ser observadas as possíveis relações entre os aspectos do esquema. Pode ser indicada uma releitura do texto
para facilita a interpretação do esquema.
•
•
•
•

Objetivo: Construir relações entre os aspectos da vegetação, sua importância, diferentes estratos e a convivência entre a natureza e as populações.
Nível de proficiência: complexa
Tipo de questão: resposta construída
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Interpretação textual e visual, lógica, atualidade, meio ambiente, vegetação, Geografia.

06 - Segundo o texto, a vegetação nossa de cada dia deve, portanto, ser o foco de
políticas econômicas e sociais que viabilizem o manejo adequado da vegetação
pelas populações. Aponte que ações poderiam compor essas políticas públicas.
Resposta pessoal. No entanto, podem ser relatadas questões como:
• Criação de reservas e áreas de proteção ambiental
• Reflorestamento
• Práticas conservacionistas
• Fiscalização e cumprimento da legislação ambiental
•
•
•
•

Objetivo: Estimular o educando a descrever idéias e ações voltadas para o
manejo adequado da vegetação.
Nível de proficiência: complexa
Tipo de questão: resposta construída
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Interpretação textual, lógica, atualidade, meio ambiente, vegetação, Geografia.
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07 - Pesquisando em grupo...
Os solos do Ceará são revestidos por diversos tipos de vegetação, são
elas: caatingas, mata plúvio-nebular, litorânea, mangue, mata ciliar, carrasco, cerrado e cerradão. Formem grupos e escolham um desses temas para pesquisa.
Aproveite para fazer cartazes, maquetes e desenhos para mostrar as características e não se esqueça de relacionar qual o tipo de vegetação compõe a área em
que você mora.
•
•
•
•
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Objetivo: Estimular a pesquisa ao educando. Deve ser trabalhado em cada
tipo de vegetação, de modo que todos conheçam as diversidades vegetacionais do Ceará.
Nível de proficiência: complexa
Tipo de questão: resposta construída
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Interpretação textual, pesquisa,
lógica, meio ambiente, vegetação, Geografia.
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Aula 34 - Evidências do avanço da desertificação

HABILIDADES
• Perceber a importância da conservação dos ambientes para a manutenção do
equilíbrio geoecológico.
• Conhecer os principais problemas relativos à desertificação no Ceará.
• Identificar alguns locais de ocorrência deste processo no Estado.
ORIENTAÇÕES DIDÁTICO – METODOLÓGICAS
Apresentar o processo de desertificação associado às práticas antrópicas
degradantes e seus impactos para a sociedade. Relacionando elementos como:
o clima, os solos, a vegetação e erosão (fatores naturais) com as práticas de
desenvolvimento de atividades agrícolas, agropecuárias e de mineração (fatores
antrópicos), que juntos e de forma indiscriminada promovem o comprometimento
do ambiente, levando a desertificação.
Respostas:
01 - Explique o significado dos seguintes termos utilizados no texto:
a) Sobrepastoreio: Uso demasiado do solo por pisoteio animal e que promove
alterações na estrutura física do solo.
b) Susceptíveis à erosão: Solos nesta condição podem apresentar fragilidade
em relação à ausência da cobertura vegetal, topografia e períodos intensos de
chuva.
c) Irrigação: Processo pelo qual se fornece água em quantidade adequada por
meio artificial a pequenas e grandes plantações.
•
•
•
•

Objetivo: Construir conceitos próprios a partir da discussão da aula.
Nível de proficiência: complexa
Tipo de questão: resposta construída
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Exercício interpretativo de lógica
textual, meio ambiente, Geografia.
Geografia
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02 - Relacione as colunas corretamente:
Seqüência correta: 2, 4, 3, 1, 5, 3
•
•
•
•

Objetivo: Fixar o conteúdo do texto, discutindo as ações e processos
relacionados à desertificação.
Nível de proficiência: intermediária
Tipo de questão: itens de reconhecimento
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Exercício interpretativo de lógica
textual, meio ambiente, solos, Geografia.

03 - Marque (V) ou (F)
Seqüência correta: item D - V, V, F, V.
•
•
•
•

Objetivo: Favorecer a análise e despertar a compreensão das questões
ambientais comparando dados e relacionado informações.
Nível de proficiência: intermediária
Tipo de questão: item de reconhecimento
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Interpretação textual, lógica,
geotecnologias, cartografia básica.

04 - A figura a seguir representa os municípios cearenses. Utilizando o mapa do
final da apostila do aluno, identifique corretamente os municípios que estão sendo
representados:
Os municípios são: Irauçuba, Crateús, Jaguaretama e Jaguaribe
•
•
•
•

Objetivo: Estimular a percepção e interpretação de mapas, localizando os
municípios com processos de desertificação do Estado.
Nível de proficiência: complexo
Tipo de questão: item de reconhecimento e resposta construída
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Interpretação visual, lógica, cartografia básica, Geografia.

05 - Com base na figura anterior, marque a opção que retrata o fenômeno abordado
no texto e que ocorre nessas áreas.
Item correto D
•
•
•
•
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Objetivo: Fixar o conteúdo do texto com relação a temática abordada.
Nível de proficiência: simples
Tipo de questão: múltipla escolha
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Leitura e interpretação textual,
lógica e atualidades.
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Aula 35 - Os compartimentos do Ceará

HABILIDADES
• Conhecer as várias unidades ambientais do estado do Ceará.
• Identificar as características principais dos compartimentos.
• Demonstrar a inter-relação dos componentes ambientais. e a diversidade das
paisagens cearenses.
ORIENTAÇÕES DIDÁTICO – METODOLÓGICAS
Deve ser abordado, a diversidade paisagística, relacionando-a com os processos geomorfológicos e hidroclimáticos e demonstrando a importância de cada
ambiente e seus tipos de uso.
Respostas:
01 – Assinale a alternativa que corresponde a resposta correta.
Item correto D
•
•
•
•

Objetivo: Demonstrar as características e usos das unidades ambientais do
Ceará.
Nível de proficiência: simples
Tipo de questão: itens de múltipla escolha
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Interpretação textual, lógica, unidades ambientais, Geomorfologia, Geografia.

02 – Assinale Verdadeiro ou falso.
Seqüência correta: F, F, V, V, V
•
•
•
•

Objetivo: Fixar o conteúdo do texto a partir das afirmações características
de cada unidade ambiental.
Nível de proficiência: simples
Tipo de questão: itens de reconhecimento
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Interpretação textual, lógica, atualidade, meio ambiente, Geografia.
Geografia
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03 – Justifique as respostas falsas da questão anterior.
1 – a maior unidade ambiental é a Depressão sertaneja
2 – No Ceará algumas manchas solos com boas características físicas e químicas
localizados, por exemplo, na região do Apodi, Cariri e áreas de planícies fluviais.
•
•
•
•

Objetivo: Fixar o conteúdo e fortalecer a leitura e interpretação do texto.
Nível de proficiência: intermediário
Tipo de questão: resposta construída
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Interpretação textual, lógica, atualidade, meio ambiente, Geografia.

04 – A palavra antrópica encontra-se destacada no texto, seu significado está relacionado à ação destruidora do homem no meio ambiente. Diante disso, aponte
esse tipo de ação degradante encontrado em seu bairro ou em sua cidade.
Resposta pessoal baseada na observção.
•
•
•
•

Objetivo: Estimular a percepção espacial e temporal de possíveis ações
degradantes.
Nível de proficiência: intermediário
Tipo de questão: resposta construída
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Percepção espacial, lógica, atualidade, meio ambiente.

05 - Constituído por belas paisagens de cenários únicos, o litoral do Ceará tem sido
alvo da utilização inadequada de seus recursos naturais em busca de investimentos, principalmente, no lazer e no turismo. São barracas de praia, parques aquáticos, casas de veraneio, resorts, hotéis e pousadas (Luciana M. Freire, Mestre em
Geografia. Jornal o Povo, 10/10/2008). O fragmento trata das formas inadequadas
de uso do litoral. Com base nisso, assinale a justificativa correta:
Item correto C
•
•
•
•

Objetivo: Estimular a capacidade de comparação e análise a respeito dos
impactos nas unidades ambientais do Ceará.
Nível de proficiência: intermediário
Tipo de questão: resposta construída
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Interpretação textual, Litoral, impactos ambientais.

06 – Com base no texto da questão anterior, defenda o seu ponto de vista e justifique
sua resposta.
Resposta pessoal. O educando poderá optar por um dos pontos de vista.
Esta questão deve ser aprofundada a partir de um debate.
•
•
•
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Objetivo: Aprofundar a discussão do tema, estimulando a criticidade do
educando por meio dos seus posicionamentos e pontos de vista pessoais.
Nível de proficiência: complexa
Tipo de questão: resposta construída

Geografia

•

Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Análise e reflexão crítica, impactos
ambientais.

07 – Escolha um dos compartimentos ambientais citados no texto e faça uma
pesquisa em livros, jornais, revistas ou sites.
Resposta pessoal.
•
•
•
•

Objetivo: Fortalecer a atividade da usando além de livros, outras ferramentas
importantes.
Nível de proficiência: complexa
Tipo de questão: resposta construída
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Análise e reflexão crítica,
interpretação de texto, pesquisa bibliográfica, Geografia.

Geografia
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Aula 36 - A Geografia das Geotecnologias

HABILIDADES
• Conhecer as principais ferramentas utilizadas na construção de mapas, geoprocessamento e posicionamento global.
ORIENTAÇÕES DIDÁTICO – METODOLÓGICAS
Apresentar algumas técnicas utilizadas na Geografia para construção de mapas, utilizando sistemas de informação geográfica e sua aplicação na solução de
problemas e levantamento de dados.
Respostas:
01 - No primeiro parágrafo encontramos diversas tecnologias que são ferramentas
para a Geografia moderna. Cite-as.
Sensoriamento remoto, sistema de posicionamento global - GPS, sistema
de informações geográficas - GIS, modelos dinâmicos de previsão e monitoramento, imagens orbitais de satélites, softwares de construção de mapas.
•
•
•
•

Objetivo: Apresentar algumas das atuais geotecnologias utilizadas.
Nível de proficiência: simples
Tipo de questão: resposta construída
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Leitura e interpretação textual, lógica, geotecnologias, Geografia.

02 - Identifique e comente os termos encontrados nos parágrafos:
a) geotecnologias – conjunto de técnicas utilizadas para monitorar, avaliar, quantificar ou determinar processos ou fenômenos na superfície terrestre.
b) geoprocessamento – é o conjunto de informações fornecidas por equipamentos
ou programas de computador e agrupadas segundo objetivos ou necessidades
específicas a fim de fornecer resultados quantitativos.
208

Geografia

•
•
•
•

Objetivo: Fixar os conceitos apresentados no texto.
Nível de proficiência: intermediário
Tipo de questão: resposta construída
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: leitura e interpretação textual, lógica, geotecnologias, Geografia.

03 - “O tempo vai esfriar no Sul”; “a nebulosidade está alta em São Paulo”; “ Uma
massa de ar seco ajuda a aumentar a temperatura do Nordeste”; “A temperatura
máxima em Brasília será de 35º” Você certamente já viu ou ouviu estas expressões nos noticiários de TV e rádio tanto locais quanto nacionais. Com base nisso
responda:
a) Resposta pessoal
b) Informações de satélites, radar meteorológico, GPS e outros.
c) FUNCEME (Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos),
INPE(Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), INMET (Instituto Nacional de
Meteorologia), dentre outros.
•
•
•
•

Objetivo: Apresentar algumas geotecnologias e instituições de pesquisas de
tempo e clima no Brasil.
Nível de proficiência: complexa
Tipo de questão: resposta construída
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Leitura e interpretação textual,
Pesquisa bibliográfica, geotecnologias, Geografia.

04 - O monitoramento diário do desmatamento da Floresta Amazônica, um mapa
que representa a distribuição das bacias hidrográficas brasileiras e o posicionamento exato (latitude e longitude) da rua onde você mora, são informações que
podem ser fornecidas respectivamente por:
Item correto B
• Objetivo: Correlacionar as técnicas e equipamentos de previsão e monitoramento de eventos.
• Nível de proficiência: intermediário
• Tipo de questão: resposta construída
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Leitura e interpretação textual, lógica, geotecnologias, Geografia.
05 - Para cada item abaixo, aponte qual o melhor procedimento a ser utilizado
usando as geotecnologias:
a) GPS e Imagem de satélite;
b) Software de Geoprocessamento e GPS
c) GPS
•
•
•
•

Objetivo: Aplicação das tecnologias à situações cotidianas
Nível de proficiência: intermediário
Tipo de questão: resposta construída
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Leitura e interpretação textual, lógica, geotecnologias, Geografia.
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06 - Releia o último parágrafo e com suas palavras explique brevemente o
que o geógrafo Milton Santos quis dizer com a expressão “geometrias não
são geografias”.
Resposta pessoal. No entanto, deve considerar que a Geografia antes de
tudo uma ciência crítica e com forte caráter analítico. Essas novas tecnologias
são apenas ferramentas auxiliares de suporte à interpretação de dados para a
consolidação da ciência.
•
•
•
•
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Objetivo: Refletir sobre a aplicação das tecnologias, sem esquecer, no entanto, que estas são apenas técnicas e não métodos.
Nível de proficiência: complexa
Tipo de questão: resposta construída
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Análise e reflexão crítica, interpretação textual, Geografia.
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