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Matemática Ensino Fundamental

Quando um grupo de pessoas se depara com um
problema ou com alguma dificuldade qual é, no
seu ponto de vista, a atitude que deve ser
tomada? Ignorar o problema ou encontrar
uma solução?

A Matemática foi sendo inventada pelo homem
porque a vida dele foi exigindo que resolvesse
certos problemas para compreender a natureza,
transformá-la e continuar se desenvolvendo. À
medida que conhece melhor o mundo natural, o
homem vai gerando ciência, tecnologia e arte.

Apresentação
Você consegue imaginar a sua vida sem usar os

números, sem fazer cálculos ou medidas? Como

seria na hora de ir fazer suas compras, pagar suas

contas ou marcar um compromisso?

Você já se perguntou alguma vez de onde vêm e

como são geradas nossas idéias, os nossos

conhecimentos matemáticos?

São muitas e muitas as informações disponíveis

ao nosso redor. Convivemos a todo instante com

tantas invenções e conquistas que, de algum

modo, mudaram e até facilitaram nossa vida e

nem nos damos conta de que, em outras épocas,

as coisas eram totalmente diferentes.

Você já tem vários conhecimentos de Matemática
e deve ter curiosidade em saber mais.  Neste
capítulo você terá oportunidade de avaliar o que
sabe, de conhecer mais, para responder muitas
das suas perguntas, além de continuar fazendo
outras e enfrentar aquelas situações que
dependem de algum conhecimento matemático.

Convidamos você a continuar lendo este capítulo
e desenvolver as atividades propostas, tendo
sempre com você um caderno e um lápis para
fazer anotações.

Alguma vez você já se perguntou:

de onde vem a Matemática?
Os números que conhecemos e costumamos usar,
os cálculos escritos ou de cabeça que fazemos
diariamente, as formas geométricas que podem
ser observadas nos prédios, pontes ou
embalagens, os gráficos, tabelas, entre muitas
outras coisas, são parte da criação humana. Todas
elas são parte da Matemática.

Capítulo I

Matemática:

uma construção humana
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Capítulo I – Matemática: uma construção humana

As primeiras pistas são dadas pela natureza

O homem já acreditou que a Terra ocupava o
centro do universo e que era um grande disco
composto da Europa e Ásia que não se movia. Ele
também já pensou que vivia dentro de uma esfera
cuja parte superior era o céu e que este mesmo
céu poderia desabar. E, ainda, que muitos
fenômenos naturais ocorriam em conseqüência da
fúria de deuses contrariados. Ainda hoje, há
povos que permanecem acreditando em idéias
mais ou menos parecidas. Esse conhecimento,
para grande parte da humanidade, foi sendo
substituído por outro: um conhecimento baseado
em evidências e fatos comprovados.

Idéias relativas aos números, à percepção das
formas e suas representações, tornaram-se
possíveis graças a pistas oferecidas pela natureza.

Observando os fenômenos que se repetem
regularmente é possível dizer que, olhando para o
céu e a sua volta, o homem desenvolveu idéias
que levaram à criação da Matemática e de outros
conhecimentos. Por exemplo:

As quatro fases da lua que ocorrem num período
de 28 dias. O ano, num período de
aproximadamente 365 dias. O número de pétalas
numa flor, dos braços de uma estrela-do-mar, a
quantidade de pernas nos animais e o modo como
eles se movimentam, serviram de base para o
desenvolvimento de muitos conhecimentos e para
o desenvolvimento de teorias e técnicas.

Formas como triângulos, quadrados, hexágonos,
círculos, elipses, espirais, esferas, cubos, etc.,
podem ser vistas com abundância em flores,
frutos, planetas e noutros fenômenos naturais.
Isso também ocorre no movimento descrito pelas
estrelas e planetas, nas curvas do arco-íris, nas
ondas formadas pelo vento, na areia dos desertos
ou na superfície das águas.

As explicações para tudo que o homem foi
observando na natureza e tentando entender
desenvolveram-se lentamente, ao longo de
muitos séculos. A Matemática foi construída ao
mesmo tempo como uma forma de pensamento
e como uma ferramenta que o homem utilizava
para organizar suas idéias e ajudar a entender
as leis que governam o universo e os
fenômenos naturais. Foi assim que ele
descobriu que a Terra é redonda, que faz um giro
ao redor do Sol, que demora 365 dias, 5 horas,
48 minutos e 46 segundos. Determinou também
que existem nove planetas no nosso sistema
solar e não seis, como se acreditou no século
XVI. Foi capaz de calcular a rapidez da queda de
um corpo e dizer por que ele cai  do alto, atraído
por uma força da Terra: a gravidade, a mesma
força que nos segura em cima dela.

A natureza é rica em fenômenos que serviram
de inspiração para a construção do
conhecimento humano.

Leia o texto abaixo, faça observações no
ambiente em que vive e registre as situações em
que você reconhece a presença da Matemática:

A presença da  Matemática
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Contando e calculando

Olhe a sua volta e verifique onde há números,
formas, gráficos, tabelas e outros símbolos
matemáticos. O que foi possível observar? Escreva
tudo o que você conseguiu ver. Separe aqueles
elementos que você acha que foram inventados
pelo homem e aqueles que estão na natureza.

Tente lembrar-se de algumas maneiras que as
pessoas utilizam para contar, indicar quantidades,
marcar os pontos de um jogo ou apresentar o
resultado de uma partida de futebol. Escreva no
seu caderno algumas dessas formas.

Você já usou os dedos para contar ou calcular? E
uma máquina calculadora?

Você sabia que contar nos dedos é uma prática
usual e muito antiga? Foi um importante recurso
que auxiliou o homem na criação dos números e
das operações. Alguns povos usaram, e outros
ainda usam, a mão e o corpo como instrumentos
para contar e calcular.

Hoje calculamos muito rapidamente com lápis e
papel ou simplesmente apertando a tecla de uma
calculadora ou de um computador. No entanto,
houve época em que os números e o cálculo não
existiam e foi preciso inventá-los. O uso de
marcas e entalhes em ossos e pedaços de
madeira, os dedos das mãos, outras partes do
corpo, e os ábacos, foram instrumentos
indispensáveis para isso.

Figura 1 – IFRAH, G. Os números: a história de

uma grande invenção. 2 ed. Tradução de Stella M.

de Freitas Senra. Rio de Janeiro: Globo, 1989.

Tradução de: Les Chiffres, ou I’histoire d’ une

grand invention.
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O ábaco é um instrumento que o homem antigo
inventou para contar e fazer cálculos. Há vários
tipos de ábacos. O mais comum é composto de
hastes ou varetas em que se movimentam
pequenas contas ou pedras furadas que indicam
as quantidades. Cada pedra ou conta terá um

O tempo e a velocidade
Podemos marcar o tempo consultando um relógio

de ponteiros ou digital, um calendário impresso

ou eletrônico. Nos últimos anos, com o uso de

computadores pode-se prever fenômenos

climáticos com alguma certeza, para saber se vai

chover ou fazer sol nos próximos dias.

Mas houve época em que os relógios não

existiam. A posição do sol, a aparência da lua ou

mesmo uma vela queimando ou uma ampulheta

serviam como meios para o homem marcar e

controlar o tempo e  fazer alguma previsão.

Hoje também podemos planejar nossos horários e

trajetos, pois é possível nos deslocarmos de

maneira muito rápida, utilizando meios de

transporte (ônibus, automóvel, bicicleta, barco,

trem ou avião) que aproximam dois bairros, duas

cidades ou países.

valor que depende da posição da haste em que está
colocada. Por exemplo: na primeira posição à direita
tem valor de uma unidade, na segunda posição de
10, na seguinte de 100 e assim por diante.

Veja dois tipos de ábacos nas figuras abaixo:

Graças ao desenvolvimento tecnológico e à
engenharia, atualmente as distâncias podem ser
rapidamente percorridas. No passado, o homem se
deslocou entre grandes distâncias caminhando,
montado em um camelo ou cavalo, ou conduzindo
embarcações lentas empurradas pelo vento.

E você? Quando vai fazer uma viagem,

quais meios de transporte costuma usar?

Qual você prefere e por quê?

A tecnologia moderna permite que um fato
ocorrido no Japão, no mesmo instante, seja
conhecido em diferentes pontos
do planeta. Isto porque podemos nos comunicar,
instantaneamente, usando satélite, telefone
ou Internet.

As informações e mensagens já foram
transmitidas, no passado, de forma oral ou escrita
por vários meios: no “boca-a-boca”, por
mensageiros a cavalo, pombos-correio, telégrafo
sem fio, a cabo, etc.

Quando você precisa se comunicar com

uma pessoa que esteja em outro lugar, qual

desses meios você costuma utilizar?

No passado ou no presente, a Matemática, junto
com outras ciências (Física, Astronomia, Química
etc.) ajuda o homem a encontrar solução para
seus desafios, sejam eles a construção de estradas,
pontes, túneis, embarcações,  aviões, foguetes e
satélites ou, ainda, a melhoria de condições
básicas de cidadania, que incluem a saúde, a
educação, a moradia, entre outros aspectos.

Figura 2 e 3 – IFRAH, G. Os números: a história de uma

grande invenção. 2 ed. Tradução de Stella M. de Freitas

Senra. Rio de Janeiro: Globo, 1989. Tradução de: Les

Chiffres, ou I’histoire d’ une grand invention. Figura 2 Figura 3

Figura 4
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1

A linguagem matemática
Se você olhar com atenção verá que as notícias

e as informações que atualmente recebemos

pelos meios de comunicação estão cheias de

idéias e símbolos matemáticos que precisamos

ler e interpretar.

Desenvolvendo Competências

I.  Quando você lê jornal, revista ou vê televisão que tipo de símbolo ou registro matemático

você identifica? Escreva alguns no caderno.

II. Leia o texto abaixo e procure interpretar sua mensagem. Identifique e marque todos os

símbolos e termos matemáticos que encontrar.

A cidade de São Paulo é a maior cidade brasileira, com aproximadamente 10 milhões de
habitantes, o que faz com que esteja no grupo das primeiras cidades mais populosas do
mundo. O Brasil tem 5.561 municípios e uma população por volta de 170 milhões de
habitantes e São Paulo, sozinha, tem, portanto, o equivalente a quase 6% da população
brasileira. Um outro dado significativo é a quantidade de veículos dessa cidade, que é de
aproximadamente cinco milhões. Isto permite concluir que, em média, há um veículo para
cada dois habitantes. É por isso que os moradores dessa cidade enfrentam, diariamente,
dezenas e, às vezes, centenas de quilômetros de congestionamento.

Leia agora o texto, “pulando” as informações matemáticas que você destacou. Verifique se é

possível compreender a mensagem do autor e escreva algumas das suas conclusões.

Entre as diversas maneiras de se registrar
informações matemáticas atualmente, ou em
tempos passados há, por exemplo:

Você conhece algum outro registro matemático
diferente dos que foram apresentados? Você
acha que gráficos e tabelas são registros
matemáticos? Se precisar, pesquise em livros,
revistas, jornais etc.

Você está bastante familiarizado com um dos
sistemas de numeração criados pelo homem, que
é o sistema indo-arábico. Há algum outro sistema
de numeração que você utiliza no seu dia-a-dia?

Possivelmente você já viu relógios em que as
horas são marcadas com algarismos romanos,
assim como já leu ou registrou informações
contendo o século em que ocorreu um fato
importante ou o nome de algum rei usando esses
mesmos algarismos romanos.

Figura 5 – Uma página do Papiro de Rhind.
BOYER, C. História da Matemática. Ed. Edgard
BLÜCHER, p. 7
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Você já viu como são representados os planetas
do nosso sistema solar e suas órbitas? Faça um
rascunho no seu caderno. Se achar necessário
pesquise em livros e revistas.

Diferentes modelos usando figuras geométricas
foram criados para representar as órbitas dos
planetas. Um deles deve-se ao físico Kepler, no
século XVI, que revela o fascínio que a harmonia
e perfeição dessas figuras exerciam sobre o
homem naquela  época.

2

Desenvolvendo Competências

Na figura abaixo há símbolos numéricos de alguns sistemas de numeração antigos e é feita

uma correspondência com os números indo-arábicos.

I. De acordo com o quadro acima, o século em que estamos vivendo é representado por:

a) XX b) XIX c) XXI d) CCI

Você conhece as figuras geométricas usadas
nessas representações? Sabe o nome de algumas
delas e o que cada uma tem de igual e de
diferente em relação às outras?

Figura 6 – Adaptado de SOLOMON, C. Matemática. Série prisma. Ed. Melhoramentos, 1977, pp. 22 e 23.

Figura 7 – KOESTLER, Arthur. Os sonâmbulos: história das

concepções do homem sobre o universo. Tradução de Alberto Denis.

São Paulo: IBRASA, 1961. (Biblioteca Histórica; v. 7). Tradução de:

The sleepwalkers: a history of man’s changing vision of the universe

Figura 8 – KOESTLER, Arthur. Os sonâmbulos: história das

concepções do homem sobre o universo. Tradução de Alberto Denis.

São Paulo: IBRASA, 1961. (Biblioteca Histórica; v. 7). Tradução de:

The sleepwalkers: a history of man’s changing vision of the universe
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3

Desenvolvendo Competências

I.  Analisando diferentes formas geométricas, que semelhanças e que diferenças você

observa entre:

– um círculo e uma esfera?

– um triângulo e uma pirâmide?

– um quadrado e um cubo?

Quais dessas são figuras planas?

E quais são figuras não planas?

Você já observou sua conta de água?  Nela
constam números que indicam o custo/preço, o
consumo em metros cúbicos, a data de
vencimento e a data em que foi feita a leitura do
consumo, o número da casa e o CEP (código
postal) no endereço, o código da empresa
fornecedora de água etc. Em uma conta de luz, de
água ou em um cupom de supermercado também
aparecem vários tipos de números. Utilize um
comprovante de compra de supermercado e
procure identificar os diferentes registros
numéricos que há nele. Faça uma listagem dos
números que aparecem e escreva ao lado de cada
um o que indicam. Para que serve cada tipo de
número encontrado no cupom?

Nas teclas de uma calculadora e no seu visor,
diferentes símbolos matemáticos podem ser
observados. Pegue uma calculadora e procure
identificar o significado de cada símbolo e a
forma de utilizar cada tecla.

4

Desenvolvendo Competências

I.  A receita de farofa de carne-de-sol contém lacunas que você deverá preencher. Depois de

preenchida confira sua receita com a apresentada no final do capítulo.

Receita de farofa de carne-de-sol:

Ingredientes:

________ de carne-de-sol;

________ azeitonas verdes;

________ de sopa de manteiga;

________ cebola cortada em rodelas;

________ de chá de alho picado;

________ de sobremesa de hortelã picada;

________ pitadas de sal;

________ bananas-prata;

________ copos de farinha de mandioca.

Tempo de preparo: _____ hora.

Rendimento: ________ porções.
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Você já deve ter observado que a Matemática
se utiliza de registros, códigos, símbolos. Enfim, que
ela tem uma linguagem própria. Mas o que é
importante é que essa  linguagem é universal.
Praticamente, é utilizada em todos os recantos do
mundo, favorecendo a comunicação entre os povos.

A Matemática é uma só?
A atividade matemática tem sido influenciada

pela cultura e condições sociais e econômicas em

cada época. As civilizações egípcia, grega e árabe

tinham necessidades diferentes, relacionadas aos

seus costumes. Por isso, possivelmente, os processos

e conhecimentos matemáticos puderam ser mais

desenvolvidos em uma região do que em outra.

Os babilônios contribuíram com uma Aritmética
bastante desenvolvida. Os egípcios, além de
noções aritméticas, contribuíram com
conhecimentos iniciais da Geometria. Os gregos
com a Geometria abstrata e os árabes com a
numeração e a Álgebra.

Na história da Matemática, vários tipos de
problemas foram servindo de base para o homem
construir o seu conhecimento matemático e,
dependendo da natureza do problema, sua
solução favoreceu o desenvolvimento da
Aritmética, da Geometria, da Álgebra, da
Trigonometria, da Estatística, das Probabilidades,
da Teoria dos Números, etc.

O homem, em geral, usa seus conhecimentos
para resolver problemas concretos. Os problemas
que ele não consegue resolver, ou as perguntas
que vai fazendo para si mesmo, dão origem a
outros conceitos. Os conhecimentos são
organizados em novos campos, ampliando esse
“universo de conhecimentos” em um ritmo, cada
vez mais intenso.

5

Desenvolvendo Competências

I.  Escolha um programa de televisão ou de rádio, de preferência um noticiário e procure

interpretar as notícias apresentadas anotando no seu caderno todo e qualquer tipo de

informação e idéia matemáticas que você for vendo e/ou ouvindo no decorrer do noticiário. Ao

final verifique aquelas que são relacionadas com os diferentes tipos de números que você

conhece, com figuras ou noções de geometria, com as medidas, com a estatística, etc.

Como já foi dito, a Matemática é uma construção
da inteligência humana feita ao longo da história
do homem, em decorrência da sua relação com a
natureza e da vida em sociedade.

Há certos conhecimentos de Matemática que a
maioria dos cidadãos precisa utilizar para
entender muitos aspectos das diferentes culturas
em que vivem, para se comunicar e enfrentar
algumas situações do dia-a-dia. Contar, fazer
medidas e operações, ler e interpretar informações
de gráficos e tabelas, saber argumentar ou contra
argumentar, bem como comunicar um raciocínio
aplicado para resolver um determinado problema
são alguns desses usos.

Figura 9 – IFRAH, G. Os números: a

história de uma grande invenção. 2

ed. Tradução de Stella M. de Freitas

Senra. Rio de Janeiro: Globo, 1989.

Tradução de: Les Chiffres, o I’

histoire d’ une grand invention.

Figura 10 – IFRAH, G. Os números: a

história de uma grande invenção. 2

ed. Tradução de Stella M. de Freitas

Senra. Rio de Janeiro: Globo, 1989.

Tradução de: Les Chiffres, o I’

histoire d’ une grand invention.

Figura 11 – TOLEDO, M. Didática de

Matemática: como dois e dois: a

construção da Matemática. São

Paulo: FTD, c 1997. (Conteúdo e

metodologia).
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Há também conhecimentos avançados utilizados
por matemáticos,  cientistas e profissionais de
outras áreas e que são aplicados em situações nem
sempre compreendidas pela maioria das pessoas.
Por exemplo, o funcionamento de um cartão
telefônico, de um cartão magnético de banco, de
um motor de automóvel ou de um computador.

A Matemática se desenvolve tanto a partir de
problemas do mundo em que os homens
vivem, como também é estimulada por
problemas internos a ela.

Uma das formas de divulgação da Matemática é
feita, na escola, pelos professores e livros.  É onde

os conhecimentos podem ser apresentados de
maneira adequada para que sejam utilizados nas
diferentes situações que fazem parte da vida
numa sociedade moderna.

Da explicação de fenômenos

naturais à tecnologia
Vejamos alguns exemplos da contribuição da
Matemática na compreensão e análise de
fenômenos naturais e da produção tecnológica.

Leia o texto abaixo:

Uma das formas antigas para se saber a hora era
pela posição do sol. À medida que a terra gira,
durante o dia,  observa-se que o sol muda de
posição, no céu, modificando o tamanho e a
posição da sombra dos objetos  na Terra. O
relógio solar é baseado nesse princípio para
marcar as horas.

Mas como esses fenômenos ocorrem em períodos
de tempo longos, foi necessário encontrar um
meio para marcar intervalos de tempo de forma
mais precisa.

O relógio de sol ou mostrador solar é constituído
de uma vareta colocada verticalmente no solo.
Ele reproduz a situação em que o tronco de uma
árvore projeta sua sombra, marcando o
movimento do sol. Os romanos, desde 300 a.C.,
consideravam o dia solar dividido em doze partes
para o dia e doze para a noite.

Quando o sol estava visível, era possível ver a
hora pela coincidência da sombra com uma das
doze marcas. O problema consiste na
impossibilidade de se saber as horas nos dias em
que não há sol, ou durante a noite. Os relógios
que nós utilizamos hoje permitem também marcar
intervalos de tempos menores.

Entre os relógios que são usados hoje em dia, no
pulso, na parede, nas ruas, há os de ponteiros e
os digitais. Em qual deles você tem maior
facilidade de ler as horas? Por que? Escreva
sobre a diferença que eles apresentam ao indicar
as horas.

Você conhece esse tipo de relógio?

Quais são as dificuldades que esse tipo de relógio
apresenta?

Fenômenos naturais que se repetem, como o dia,
a noite, as fases da lua e estações do ano são uma
espécie de “relógio natural”. Eles foram usados
inicialmente para marcar intervalos de tempo.

Gráfico 1

Figura 12 – Disponível em http://pcdsh01.on.br/figuras/RelSolBsa.jpg.
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6

Os dois tipos de relógio indicam as horas,
minutos e segundos, baseados no princípio de que
uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60
segundos. Porém, no relógio digital, a indicação
das horas é direta, porque ele tem um mecanismo
que conta os números de 60 em 60, apresentando,
assim, o resultado da contagem. No relógio de

ponteiros, o visor está dividido em 12 partes e há
três ponteiros sincronizados, mas cada um com
uma velocidade diferente, de modo que temos que
interpretar o número que cada um está indicando.

É provável que muitas pessoas não consigam
decidir qual relógio é mais difícil, pois depende
de estarem habituados com um ou com o outro.

Previsão

meteorológica
No mapa do Brasil está indicada a previsão do

tempo para um determinado dia. Indique qual das

informações abaixo está correta de acordo

com o mapa:

A) O céu está chuvoso na capital cearense.

B) No Estado do Paraná está fazendo sol.

C) Há chuva em Salvador.

D) 26º é a temperatura máxima e 18º é a

temperatura mínima na capital do país.

Confira sua resposta ao pé da página.

Nesta situação, além dos conhecimentos que foram
necessários para fazer as previsões do tempo, são
utilizadas diferentes formas de representação
(mapas, gráficos, legendas, números etc.) que
permitem ao leitor verificar o que acontece. Para
isso, é necessário interpretar certos códigos e
representações e utilizar as informações para tirar
conclusões adequadas.

Desenvolvendo Competências

A figura abaixo representa um relógio de ponteiros marcando o horário em que teve início a

transmissão de uma partida de futebol. Qual das alternativas abaixo corresponde a esse

mesmo horário marcado por um relógio digital?

a) 10:12:30

b) 10:14:07

c) 10:10:00

d) 10:11:35
Figura 13

Mapa 1
Folha de São Paulo, São Paulo, 14 jun. 2002. p. C2, cedido pela Agência Folha.

2) Resposta (c).
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7

Tanto no passado como no presente, a Matemática
tem sido utilizada pelo homem para resolver os
mais variados tipos de problemas. As situações
apresentadas a seguir são alguns exemplos disso.

Desenvolvendo Competências

I. Os estiradores de cordas:

A civilização egípcia desenvolveu-se na região em que fica o Rio Nilo. Graças a ele, a região é

muito fértil e favorável à agricultura. Anualmente, de julho a setembro ocorrem as enchentes

e, na Antigüidade, essas enchentes derrubavam as  cercas e muros de pedras que dividiam os

terrenos dos agricultores. As fronteiras dos terrenos eram remarcadas pelos estiradores de

cordas, ou agrimensores, que usavam cordas marcadas com nós, separados pela mesma

distância. O intervalo entre os nós servia como unidade de medida. A corda esticada permitia

ver a medida pelo número de vezes que a unidade cabia  na extensão do terreno. Como nem

sempre os intervalos cabiam um número inteiro de vezes nessa extensão, foi necessário

subdividir a unidade de medida. A prática dos povos antigos com medidas deu origem às

frações e números decimais.

Uma corda com treze nós era utilizada para medir ângulos retos, necessários nas construções

dos muros, das pirâmides etc. Eles dobravam a corda formando um triângulo de lados iguais

a três, quatro e cinco intervalos e prendiam com estacas no chão.

Matemática: uma ferramenta importante

para resolver problemas
Leia cada um dos textos, procurando reconhecer a
presença da Matemática e utilizar seus próprios
conhecimentos para resolver alguns problemas
que são propostos a você:

Figura 14 – TOLEDO, M. Didática de Matemática: como dois e dois: a construção da Matemática, São Paulo: FTD, c

1997. (Conteúdo e metodologia).
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8

Desenvolvendo Competências

I.  Usando escalas

Este mapa do Brasil está representado numa escala 1:50.000.000, o que significa que cada

1cm representado no mapa corresponde a 50.000.000cm ou 500km das distâncias reais.

Com o auxílio de uma régua, verifique qual é a distância real aproximada entre

Cuiabá e Natal.

Você conhece a técnica utilizada por muitos
pedreiros quando começam a construir uma
casa? Se for possível, converse com algum
pedreiro sobre isso.

A técnica dos pedreiros é semelhante aquela

utilizada pelos estiradores de cordas nas
construções que envolviam ângulos retos. Ela
consiste em usar barbante e 3 estacas fincadas
no chão formando um triângulo de lados iguais
a 3, 4 e 5 metros.

Mapa 2 – LOPES, A.J. Matemática hoje é feita assim: 6ª série.

São Paulo: FTD, 2000. p. 250.
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Você já ouviu o ditado popular que diz: Contra
fatos não há argumentos. Você entende o que isso
quer dizer? Concorda?

A prática da argumentação faz parte da nossa
vida e das situações que envolvem idéias
matemáticas de tal modo que, na história do
conhecimento humano, parece que a força dos
bons argumentos  tem prevalecido.

Em um noticiário de TV, o locutor apresentou a
previsão do tempo da seguinte maneira:

“A probabilidade de chover no sábado é de 50% e
a probabilidade de chover no domingo também é
de 50%. Logo a probabilidade de chover no fim de
semana é de 100%”
Exemplo dado por J. A. Paulos e citado no artigo Linguagem Matemática:
símbolo e significado de Carmem Gómez Granell no livro: Além da Alfabetização
de Ana Teberosky e Liliana Tolchinski, Ed. Ática.

Essa afirmação apresenta um erro. Você sabe
identificá-lo? Em caso afirmativo escreva uma
outra maneira de apresentar a previsão do tempo
nesse noticiário.

Resposta ao pé da página.

Numa aula de Matemática, o professor pediu aos
alunos que analisassem as seguintes afirmações:

I: “A menor distância entre dois pontos é uma
linha reta”.

II: “A menor distância entre dois pontos nem
sempre é uma linha reta”.

Na sua opinião, qual dessas afirmações é
verdadeira? Justifique sua resposta.

Essas duas afirmações são ambas verdadeiras,
dependendo do contexto.

Por isso, é necessário argumentar para esclarecê-
las e sustentá-las.

A primeira afirmação refere-se a dois pontos
situados em um plano. Por exemplo, entre dois
pontos marcados numa lousa, numa folha de papel,
numa mesa ou no chão da sua casa, pode-se fazer
os mais diferentes caminhos. Mas, um segmento de
reta é a menor distância entre os dois pontos.

Argumentando podemos convencer
A segunda afirmação pode se referir a uma idéia
de outro tipo. Na superfície do globo terrestre ou
de uma esfera,  é possível também fazer
diferentes caminhos entre dois pontos ou
partindo-se de um ponto e voltando a ele. Mas
não se pode fazer em linha reta.  Sobre a
superfície esférica a menor distância entre dois
pontos é um segmento de circunferência.

Por exemplo, se você usar uma laranja só será
possível ligar dois pontos opostos com uma linha
reta perfurando a laranja com um palito ou
objeto semelhante.

Uma outra versão da afirmação “A menor
distância entre dois pontos nem sempre é uma
linha reta” pode ser encontrada num diálogo da
peça A vida de Galileu, filósofo e astrônomo do
século XVII, que disse: diante de obstáculos, o
caminho mais curto entre dois pontos pode ser a
curva. Tal frase procura esclarecer seu gesto
quando precisou negar sua descoberta de que a
Terra, a Lua e outros planetas se moviam no
espaço, em torno do sol. Essa sua descoberta
confirmava com maior precisão o modelo de
sistema solar defendido por Copérnico um século
antes. Sua teoria não era aceita pelas
autoridades da época.

A vida de Galileu

Escrito por Bertold Brecht na peça teatral

A vida de Galileu.Tradução de Roberto Schwarz.

Figura 15

Figura 16

4.1) A chance de chover no fim de semana é de 50%. O erro consiste em
somar as probabilidades.
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9

Período

Século I ao século XVII

Século XVIII

Século XIX

Início do século XX

Final do século XX

Total de nascimentos/hora

20

210

500

1.300

8.800

Taxa anual de crescimento

17.200

1.839.600

11.366.000

77.088.000

Desenvolvendo Competências

Resolva os seguintes problemas e descreva o raciocínio usado para resolvê-los, como se você

estivesse tentando fazer alguém compreender sua solução:

I. A data de fabricação indicada na embalagem de uma caixa de leite é 23/12/2001 e a

validade é de 20 dias. Em que dia venceu a validade ? Explique no seu caderno o modo

como você raciocinou.

II. Um estudo recente feito pela Organização das Nações Unidas (ONU) mostrou que o

crescimento da população mundial atual é de 77 milhões de pessoas por ano, embora a

tendência seja de diminuição desse ritmo.

O CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO MUNDIAL

Observe os dados da tabela e verifique como a informação das taxas de crescimento atual

foram obtidas.

• Você poderia dizer como era a taxa de crescimento no século XIX utilizando o mesmo critério?

• Se você determinou que essa taxa era de aproximadamente 4.380.000, está correto.

Leia a seguinte frase, interprete sua mensagem e utilize seus argumentos para tentar explicar

o que você entendeu:

Um grão de milho, ao cair não faz barulho; então como pode um alqueire fazer barulho?

Esta frase é conhecida como paradoxo da semente de milho, de Zenão, filósofo grego que

viveu no século V a.C.

Um paradoxo é um tipo de afirmação que apresenta uma contradição: pode ser

compreendida como uma coisa e também como outra coisa oposta à primeira idéia.

Tabela 1
Revista Veja, São Paulo, 7 mar. 2001. p. 36.
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Escolha um filme para assistir pela TV com a
seguinte preocupação, além de se divertir:

• Verificar o país e cidade em que ocorre a
história apresentada no filme;

• Identificar a época (século ou ano) em que se
desenvolve a história do filme;

• Observar a idade, as relações de parentesco, o
nível sócio-econômico dos personagens
envolvidos na história;

Leia o próximo texto e veja os números indicados
na tabela abaixo.

A ELETRICIDADE EM LITROS

Em fase de racionamento, as pessoas habituaram-
se a calcular o consumo de energia pela medida
padrão, o quilowatt-hora. Como a eletricidade no
Brasil é obtida basicamente a partir das
hidrelétricas, é possível verificar não apenas
quantos quilowatts-hora, mas quantos litros de

Você já chegou a pensar a respeito das finalidades
que deve ter a Matemática na vida do homem?
Escreva no seu caderno uma ou duas finalidades
que lhe pareçam razoáveis.

A idéia é que o conhecimento matemático, assim
como muitos outros, seja um instrumento
utilizado para propor e melhorar as condições de
vida da humanidade e contribuir para intervir na
realidade, promovendo o desenvolvimento
humano.

• Ficar atento a toda situação em que considere
que há a presença de idéias matemáticas;

• Tomar nota em um caderno de todas essas
informações que você observou;

• Experimente contar o filme para uma pessoa
amiga ou da família, com base nas idéias que
você anotou. Na exposição, não esqueça das
idéias matemáticas anotadas, procurando
reconstituir as situações que as envolviam.

Ajudando a entender e a transformar

Produto

Forno de Microondas

Ferro de Passar

Televisão

Chuveiro

Geladeira

Tempo médio de

funcionamento diário

5 minutos

20 minutos

2 horas

15 minutos

24 horas

Quantidade de água que precisa passar

pelas turbinas para manter o aparelho

funcionando durante esse tempo

190 litros ou 20 baldes

1.100 litros ou 7 banheiras de
hidromassagem de tamanho médio

2.100 litros ou 4 caixas d’água residenciais

4.000 litros ou 2 piscinas infantis

10.000 litros ou um caminhão pipa

água são consumidos para fazer funcionar  os
eletrodomésticos. Veja quanta água uma usina
como a de Xingó, na divisa entre Alagoas e
Sergipe, utiliza para movimentar as turbinas e
colocar em funcionamento os seguintes produtos:

Tabela 2
Revista Veja, São Paulo, 7 mar. 2001. p. 63.
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Pensando na sua participação e de todos os
outros cidadãos numa campanha de economia de
energia:

a) Verifique qual dos eletrodomésticos é o que
mais consome energia num mesmo período de
tempo a partir da quantidade de litros que escoam
pelas turbinas de uma usina como a apresentada.

b) Tendo como base a sua casa e as pessoas da
sua família veja qual é o consumo total (pela
quantidade de litros de água) por dia. Calcule
qual é o consumo médio por pessoa.

c) Considerando a população da sua cidade
(pesquise qual é) verifique qual é o consumo
médio da sua cidade.

d) Vendo a quantidade de água escoada para
proporcionar energia elétrica para toda a
população de uma cidade, faça uma previsão para
o seu Estado e país. Faça uma pesquisa sobre qual
é a população do seu Estado e do Brasil para se
ter uma idéia de qual é o consumo.

e) Admitindo que é necessária uma quantidade de
água muito grande e que há problemas para
armazenar, permanentemente, todo esse volume
de água, faça um estudo a partir dos dados da
tabela, especificando:

- em quais itens a população pode economizar
mais no tempo de uso dos seus eletrodomésticos;

- os cálculos para a sua cidade, por exemplo.

Faça, por escrito, uma previsão de racionamento da
sua cidade, detalhando todos os pontos, indicando a
economia em relação aos cálculos feitos,
anteriormente, da quantidade de litros d’água.

f) Com base nos estudos e cálculos feitos encontre
alguns argumentos favoráveis à economia no
consumo por parte da população.

10

Desenvolvendo Competências

I. Utilizando como base a conta de luz da sua casa, verifique o consumo em kilowatts e o

custo indicado. Raciocine agora sobre a questão do consumo e do racionamento em termos

dessas duas grandezas (kilowatts e dinheiro), faça os cálculos de consumo médio por pessoa e

calcule o consumo para sua cidade. Aproveitando as porcentagens obtidas calcule qual é a

economia que pode ser feita por pessoa e pela população de sua cidade em kilowatt e em

dinheiro.
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Yann Arthus-Bertand é um fotógrafo de origem
francesa que se interessou por traçar um
panorama do planeta, na entrada do novo
milênio, por meio de fotografias aéreas, feitas de
um helicóptero, em 76 países. No seu livro,
chamado A Terra vista do céu, reuniu muitas
dessas fotografias e considera que está fazendo
um registro da ação do homem no planeta, que
servirá de testemunho para as gerações futuras.
Sua preocupação é expor a beleza do planeta e
gerar um compromisso para sua preservação.

Observe os traços, formas e detalhes de algumas
das imagens:

• Os homens do passado faziam marcas nas
rochas, em pedaços de pau e ossos, em placas de
argila, figuras geométricas nas peças de arte.
Construíram templos e túmulos inspirados na
Geometria. Tudo isso num esforço de representar
suas idéias, de se comunicar com os outros
homens, ou de permanecerem eternos. No seu
entender, qual a diferença entre os
procedimentos adotados pelo homem antigo e
pelo fotógrafo?

• Utilize alguns argumentos para explicar os
significados das expressões: A Terra vista do
céu e O céu visto da Terra baseando-se na
leitura que você fez deste capítulo.

• Considere a forma de registro utilizada pelo
fotógrafo. Quais elementos da Matemática você
identifica nas imagens e no próprio trabalho
do fotógrafo?

• Você considera que a linguagem e os símbolos
matemáticos podem auxiliar na preservação do
planeta? Como? Se achar necessário pesquise
em livros, revistas, jornais e Internet algumas
idéias que o ajudem a argumentar.

Figura 17 Figura 19

Figura 18
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Conferindo seu conhecimento

6

3

4

8

9

2

I. Figuras planas: círculo, triângulo, quadrado.

Figuras não planas: esfera, pirâmide e cubo.

I. Receita completa: Farofa de carne-de-sol

Ingredientes:

200g de carne-de-sol;

20 azeitonas;

4 colheres (sopa) de manteiga;

1 cebola em rodelas;

2 colheres (chá) de alho;

2 colheres (sobremesa)de hortelã picada;

4 pitadas de sal;

2 bananas-prata;

2 copos de farinha de mandioca.

Tempo de preparo: 1 hora.       Rendimento: 6 porções.

I. Resposta (d).

I. 2.600 km

I. Em 12/01/2002.

I. Resposta (c).



30

Matemática Ensino Fundamental

ORIENTAÇÃO FINAL

Para saber se você compreendeu bem o que está apresentado neste capítulo, verifique se está apto a
demonstrar que é capaz de:

• Identificar e interpretar, a partir da leitura de textos apropriados, diferentes registros do conhecimento
matemático ao longo do tempo.

• Reconhecer a contribuição da Matemática na compreensão e análise de fenômenos naturais, e da
produção tecnológica, ao longo da história.

• Identificar o recurso matemático utilizado pelo homem, ao longo da história, para enfrentar e resolver
problemas.

• Identificar a Matemática como importante recurso para a construção de argumentação.

• Reconhecer, pela leitura de textos apropriados, a importância da Matemática na elaboração de
proposta de intervenção solidária na realidade.
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Figura 1 - Uma contagem digital particular em um momento do Antigo Império (Vª dinastia: século XXVI a.C.).
IFRAH, Georges, História Universal dos algarismos: a inteligência dos homens contada pelos números e pelo cálculo.

Apresentação
Os números fazem parte de nossa vida. Nossa

casa tem um número, a roupa que usamos tem

uma numeração, os alimentos têm um preço. Nós

mesmos temos números de identificação: aquele

que está na carteira de identidade, o que está

indicado na carteira do trabalho...

A construção dos números durou milênios.

Estudos de várias ciências como a Arqueologia,

a Etnologia e a Antropologia mostram que povos

primitivos, mesmo antes de possuírem uma

linguagem escrita, faziam registros de suas
contagens por meio de marcas. Essas marcas
podiam ser nós em uma corda, cortes
num pedaço de madeira ou cortes em
ossos de animais.

Os povos primitivos também faziam uso dos
dedos das mãos e dos pés para efetuarem a
contagem. Até hoje usamos a palavra dígito, que
significa dedo, como sinônimo de algarismo.
Alguns usavam também outras partes do corpo.

Com o tempo, essas marcas foram substituídas
por símbolos diversos. Ao buscar recensear seus
habitantes, seus bens, suas perdas, ao procurar
datar a fundação de suas cidades, esses povos
construíram interessantes sistemas de numeração.
Nos quadros ao lado você pode observar o
número doze registrado de diferentes maneiras,
em diferentes civilizações.

Capítulo III

Os números: seus usos

e seus significados

Figura 2 - Tradução de Alberto Muñoz e Ana Beatriz

Katinsky. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997. v. 1.

Tradução de Histoire universelle des chiffres.
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N={0, 1, 2, 3, 4, 5, ...}

Recontando os Números

Qual o resultado da subtração 3-7?

Conta-se que no ano de 825 d.C. o trono do
império árabe era ocupado pelo Califa al-
Mamum. Ele queria transformar seu reino em um
grande centro de ensino, onde se pudessem
dominar todas as áreas do conhecimento. Para
atingir esse objetivo, trouxe para Bagdá os
grandes sábios muçulmanos daquela época. Entre
esses sábios estava al-Khowarizmi.

A esse matemático árabe foi destinada a função de
traduzir para o árabe os livros de Matemática
vindos da Índia. Numa dessas traduções, esse sábio
se deparou com um livro que ensinava a fazer
quaisquer cálculos usando apenas dez símbolos.
Al-Khowarizmi ficou tão impressionado com a
utilidade daqueles dez símbolos – que hoje são
conhecidos como 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, que
escreveu um livro explicando como funcionava
esse sistema. O termo algarismo usado para
denominar os símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 é
uma homenagem a esse matemático árabe.

Desse modo, o sistema de numeração que
utilizamos hoje foi criado pelos hindus, e
divulgado a outros povos pelos árabes, em suas
viagens. Por isso, ele é conhecido  como indo-
arábico. A principal vantagem desse sistema
reside no fato de que, com apenas dez símbolos
(0, 1, 2,..., 9), podemos escrever qualquer número
que desejarmos, por maior que ele seja. Ele é
chamado decimal porque se utiliza de
agrupamentos de 10 em 10. Uma das
características desse sistema é o chamado
princípio do valor posicional. Assim, na escrita
555, o 5 pode valer 5, 50 ou 500, dependendo de
sua posição (555 = 500 + 50 + 5).

Apesar de a utilização dos números ter-se
iniciado há mais de 5.000 anos, foi a partir do
surgimento do sistema indo-arábico que o zero
passou a ser utilizado, a fim de atender,
principalmente, a exigências relacionadas ao
valor posicional na numeração escrita. Ao

representar, por exemplo, 27 e 207, o papel do
zero é essencial para que haja a distinção de uma
representação para outra.

Os primeiros números que aprendemos e que
servem para representar os resultados de
contagens, de ordenações, e também para
codificar são chamados números naturais.

Você os conhece bem: 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11...

O conjunto dos números naturais é infinito e
representado pela letra N:

Há uma infinidade de números naturais e também
outros tipos de números...

Durante muito tempo, problemas deste tipo foram
considerados sem solução. Quando lidamos com
números naturais, o resultado da  subtração  a – b

pode ser encontrado no conjunto dos naturais
somente quando a     b.

No entanto, situações do dia–a–dia  como as que
envolvem dívidas, registros de temperaturas
mínimas de uma cidade ou resultados financeiros
de uma empresa, mostram a necessidade de
representar números menores que zero e dar
significado a operações a – b, quando a < b.

O conjunto dos números inteiros (também
conhecidos como inteiros relativos) é
representado pela letra Z:

Z={...,-6,-5,-3,-1,0,+1,+2,+3,+4,+5,+6,...}
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d)

25
10

49 = 49,0
 1

49 = 24,5
 2

Se você usar uma calculadora e dividir 25 por 2,
que resultado obterá? Esse resultado pode ser
visualizado na figura b.

Agora observe a seqüência de resultados obtidos
dividindo-se o numerador pelo denominador de
frações em que o numerador é 49.

Para responder a esta pergunta, é preciso verificar
quantas vezes o segmento AB “cabe” no
segmento RS. Observando, você percebe que o
segmento AB “cabe” quatro vezes e meia no
segmento RS ou que a medida do segmento RS é
quatro vezes e meia a medida do segmento AB.

Na busca em quantificar e representar medidas
em situações como essa, surgiram os números
racionais.

Os números racionais são identificados como
números expressos na forma      (ou a/b; a:b), em
que os números a e b são número inteiros
quaisquer, sendo que o número b deve ser
necessariamente diferente de zero.

O conjunto dos números racionais é indicado
pela letra Q:

Q={a/b, a     Z e b     Z*}
Z*: Conjunto dos inteiros, exceto o 0.

Os números racionais podem ser representados na
forma fracionária ou na forma decimal.  Nas
figuras abaixo, você pode observar uma figura
quadrada de 25 unidades quadradas de área;
partes dessa figura foram hachuradas.

1.2 Observe as figuras e relacione, dentre as escritas
numéricas abaixo, a qual se refere cada uma delas.

R S

A B

Resolvendo o Problema 1
1.1 Construa uma reta e localize nela os números
positivos e negativos. Depois, responda e
justifique suas respostas:

a) Qual número é menor: +3 ou +2?

b) Qual número é menor: +3 ou –2?

c) Qual número é menor: -3 ou +2?

d) Qual número é menor: -3 ou –2?

Agora imagine a seguinte situação:

Uma pessoa quer determinar a medida do
segmento RS, tendo como unidade de medida o
segmento AB. Como ela deve proceder? Que
resposta é provável que ela encontre?

49 = 9,8
 5

49 = 12,25
 4

49 = 16,333...
 3

49 = 5,444...
 9

49 = 8,1666...
 6

49 = 4,4545...
11

a

b

25
1

25
2

25
5

c)

b)a)

Figura 2
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A água sem tratamento e a falta de saneamento básico causam a morte de milhares de
pessoas por ano no Brasil. O Brasil tem 7,5 milhões de domicílios sem banheiro. No Piauí,
42,9% dos domicílios não têm instalação sanitária. Em 1998, doenças relacionadas à falta
de saneamento básico como a diarréia, vitimaram 10 844 pessoas, número maior do que o
de homicídios na região metropolitana de São Paulo naquele ano. A região sudeste ocupa
uma posição muito boa em relação ao saneamento básico: o percentual de municípios com
rede de esgoto chega próximo de 90%. Mas isso apenas não basta para que a situação de
saneamento básico seja boa. Há ainda a questão da água. Nessa região, são poucos os
municípios que ainda não têm água encanada: cerca de apenas 5%.
Adaptado de Folha de São Paulo, São Paulo 28/03/2002.

Resolvendo o Problema 2
a) O dado “7,5 milhões” que aparece no texto

refere-se a um número natural?

b) E o dado “42,9%”?

c) Registre pelo menos duas maneiras diferentes

de representar 7,5 milhões.

d) O dado 5%, que aparece no final do texto,

pode ser representado de outras maneiras: 0,05;

      ; 5 X 10
-2

.  Como você representaria o

dado 90% que também aparece no texto,

usando essas diferentes maneiras?

e) Na escrita 28/03/2002 o que significa o 03?

f) O número de domicílios sem instalação
sanitária no Piauí é maior ou menor que a
metade dos domicílios desse estado?

Como você deve ter observado, nesse texto há
diferentes usos e representações de números
naturais: 7,5 milhões de domicílios (que também
podem ser representados pela escrita 7.500.000 –
sete milhões e quinhentos mil); 10.844 pessoas
vitimadas pela diarréia. Esses números referem-se
a uma contagem ou a uma estimativa? Já os
números apresentados na escrita da data de
publicação da notícia - 28/03/2002 - são números
naturais que indicam uma ordenação: o vigésimo
oitavo dia do terceiro mês (março) do ano de 2002.

Você já deve ter observado que a leitura de
notícias veiculadas em jornais e revistas envolve
quase sempre dados numéricos.  Leia o texto
abaixo e depois responda às questões formuladas:

1.3 Responda:

– Que diferenças e que semelhanças você observa
nesses resultados?

– Há representações decimais finitas? Quais?

– Há representações decimais infinitas? Quais?

– É possível dizer que números ocuparão as
próximas ordens nas representações infinitas?

Veja mais sobre este assunto em livros
de Matemática para o Ensino
Fundamental.
Procure o significado de expressões
como dízimas periódicas e fração
geratriz.

Identificando um mundo de números

5

100

Agora responda: Por que será que o
jornal usa 7,5 milhões?
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Das 20 horas de amanhã até às 8 horas de quarta-feira poderá haver falta de água nos
bairros Vila Irelândia, Jasmim Alegre, Vila Brasil e Jardim Aurora, no município “Pau
Brasil”, em razão de serviços da Companhia de Águas e Esgotos na rede de distribuição de
água da cidade. Aproximadamente 2.500 famílias devem ser atingidas pelo corte.
Já no município de Jacarandá, a falta de água deve ocorrer das 8 às 20 horas de quarta-
feira, na Costa Verde, Morro do Alto e Morro Branco. Cerca de 20 mil casas devem ter a
suspensão no abastecimento.
A Companhia de Água e Esgotos recomenda que os moradores dos bairros afetados evitem
o desperdício e reservem água para o período.

No interior da Antártida, onde faz 70
graus negativos no inverno, a
temperatura caiu, em média, 1 grau
desde os anos 80.
(Revista Veja, 30/01/2002)

Resolvendo o Problema 3
3.1 Analise este trecho de uma notícia, publicada
no dia 1/4/2002, numa segunda-feira, e depois
responda às questões.

a) Por quantas horas os bairros do município de
Pau Brasil, citados na notícia, ficaram sem água?

b) É possível afirmar que faltou água no dia 1º de
abril nessa região?

c) Em Jacarandá, a falta de água ocorrerá no
mesmo período que a de Pau Brasil?

d) O tempo de duração da falta de água no
Jacarandá será o mesmo que em Pau Brasil?

e) Em que cidade a falta de água atingirá mais
pessoas? Justifique.

Analisando a reportagem, publicada no dia 1º de
abril, você pode constatar que tanto a cidade de Pau
Brasil como a de Jacarandá ficaram 12 horas sem
água; no entanto, no Jacarandá, é provável que a
quantidade de pessoas atingidas tenha sido maior.
Notícias como essa, que envolvem dados numéricos,
são importantes para que os cidadãos possam se
prevenir nessas situações, colaborar e também saber
reivindicar seus direitos junto aos governantes.

Em notícias também aparecem  situações que
podem ser representadas por números inteiros
negativos. Observe:

Provavelmente você já ouviu falar na Antártida. Lá
faz muito frio e as temperaturas são sempre
negativas. Já foi registrada a temperatura de 89
graus abaixo de zero. Quando é verão há luz até
aproximadamente 23 horas e 30 minutos e quando
é inverno há luz apenas durante algumas horas.

3.2 Com base nessas informações responda: Se a
temperatura média cai um grau a cada ano e se,
por suposição, em 1982 a temperatura média no
inverno foi de 70 graus negativos, que hipótese
podemos ter para as temperaturas médias no
inverno nos anos indicados na tabela abaixo?

1985 1989 1993 1997 2001
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Equipes

Palmeiras

São Paulo

Santos

Flamengo

Portuguesa

São Caetano

Grêmio

Total

Gols marcados

+ 45

+ 42

+ 38

+ 37

+ 35

+34

+29

Gols sofridos

- 44

- 39

- 38

- 39

- 33

- 30

- 37

Total

Você sabia que o altímetro é um aparelho que registra altitudes positivas (acima do nível
do mar) e altitudes negativas (abaixo do nível do mar)?

Analisando a tabela, encontre o total de gols
marcados, o total de gols sofridos e o saldo de
gols de cada equipe.

3.3 Outro exemplo que você certamente conhece
é o de saldo de gols de um campeonato de
futebol: os números positivos representam gols
marcados e os números negativos, gols sofridos.

Atribui-se aos hindus a invenção dos negativos. A primeira referência explícita é
encontrada numa obra do ano 628, escrita pelo matemático Brahmagupta.
Mas, durante o Renascimento (séculos XV e XVI), as operações comerciais de venda e
troca de mercadorias eram intensas e, de certa forma, inspiraram os matemáticos da
época na escolha de um novo tipo de número para representar perdas e dívidas.

Em outras palavras, que previsões podemos fazer
para essas temperaturas? Para diferenciar
números negativos de números positivos,
utilizamos os sinais + e -.

Assim, se a indicação de uma temperatura é
precedida pelo sinal +, isso significa que ela está
acima de zero grau, e se é precedida pelo sinal -,
ela está abaixo de zero grau.

Mas além das temperaturas, usamos os números
negativos em outras situações. Veja alguns
exemplos:

• Um submarino encontra-se a 80m abaixo do
nível do mar.

• A cidade de Campo Grande, capital do Mato
Grosso do Sul, está situada a uma altitude de
532m acima do nível do mar.

Tabela 1
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2

3

3

4

Imagine um comerciante daquela época que
tivesse em seu armazém  sacos de sal com 5kg
cada um. Ao vender 3kg de um dos sacos,
escrevia o número 3 com um tracinho na frente
(-3) para não esquecer que, no saco havia 3kg de
sal a menos.

Se esse comerciante resolvesse despejar em outro
saco os 2kg de sal que sobraram, escrevia o
número 2 com dois tracinhos cruzados na frente
para lembrar que no saco foram acrescentados
2kg a mais que a quantidade inicial.

Positivo e Negativo
Os matemáticos, percebendo que essa notação era

prática, passaram a usar o sinal positivo ou

negativo na frente dos números, para indicar o

ganho ou a perda de quantidades.

Os números indicados com o sinal de menos (-)

passaram a ser chamados de números negativos.

A expressão “número negativo” tinha o

significado de que se tratava de “não-número”, o

que mostrava as dificuldades pelas quais a

humanidade passou para aceitá-lo.

Muitos matemáticos do passado negavam a

existência de tais números, que chamavam de

“números absurdos” ou de  “números falsos”. Entre

a invenção dos negativos e sua aceitação,

transcorreram-se cerca de mil anos. Nicolas Choquet

(1445 – 1500) e Michel Stifel (1487 – 1567) foram

os primeiros matemáticos a considerarem os

negativos em suas obras e equações.

É bastante provável que os povos primitivos

tenham sentido a necessidade de repartir coisas

inteiras, como, por exemplo, os alimentos, em

partes aproximadamente iguais e sem sobrar

resto. Para medir terras ou colheitas com

exatidão, para a cobrança de impostos, para

medir líquidos, cereais, tecidos, para o comércio,

os homens criaram unidades padrão para as

medidas. Ao escolherem uma determinada medida

padrão para medir, perceberam  que o resultado

obtido nem sempre era um número inteiro e

sentiram a necessidade de fracionar essa unidade

de medida. Em registros egípcios, gregos e

romanos da Antiguidade, encontram-se  formas

de representar esse fracionamento.

Os egípcios já usavam a fração por volta de 2000
a.C. para operar com seus sistemas de pesos e
medidas e para exprimir resultados. Eles
utilizavam apenas frações unitárias (frações de
numerador 1), com exceção de       e      .

Uma  fração pode  indicar a relação que existe
entre um número de partes e o total de partes.
Mas ela pode indicar também o  quociente de um
inteiro por outro, desde que este outro não seja
nulo (a : b =      ; b • 0).

Muitas vezes ela é usada como um índice
comparativo entre duas quantidades, ou seja,
quando é interpretado como razão.

3.4 Resolva os problemas abaixo e explique que
significado você atribui às frações apresentadas.

a) Numa festa, um bolo foi dividido em 12 partes
iguais e cada pessoa presente comeu       do bolo.
Quantas pessoas estavam na festa? Sobrou bolo?

b) Três folhas de papel de seda de cores diferentes
foram repartidas entre  4 irmãos. A mãe queria
fazer uma divisão eqüitativa e dar um pedaço de
cada cor a cada um dos filhos. Que parte cabe a
cada menino:      de folha ou      de folha?

c) Uma pesquisa mostrou que 2 pessoas em cada
5 habitantes de uma cidade pretendem votar num
determinado candidato. Se isso acontecer na
eleição, esse candidato deve ter mais que 50% dos
votos? Ou menos?

a

b

1

12

3

4

4

3

Figura 3

Figura 4
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-2 -1 0 1 2
1

10
ou 0,1 ou 1,111

10

A

B

C

A

B

C

Nos dias de hoje, por influência das calculadoras,
os números racionais  aparecem muito mais na
forma decimal do que na forma fracionária.

Uma forma de visualizar a ordenação de números

é a utilização da reta numérica. Ao localizar, na
reta, um número, todos os  que estão a sua
esquerda são menores do que ele, e todos os que
estão à sua direita são maiores do que ele. Observe:

Para efeito de representação, nesta reta numérica
estão assinalados números inteiros, e cada
intervalo foi dividido em dez partes iguais.

Entre os números 0 e 1, você pode observar a
localização      ou 0,1. E entre os números 1 e 2
está localizado o  1,1 ou      .

3.5 Observe as alternativas abaixo e assinale a
que é  verdadeira.

a) O número 2,2  está entre os números -2 e -3.

b) O número 1,0002 está entre os números +1 e +2

c)       está entre os números +1 e +5

d) -       está entre os números -3 e –5

Agora vamos ver o que acontece em seqüências
em que há números racionais representados na
forma fracionária.

3.6 Descubra a regra e continue as seqüências:

Veja se suas respostas conferem. Na seqüência A, o
sétimo termo é      . Na seqüência B, o sétimo termo
é      . Na seqüência C, o sétimo termo é      .

3.7 Descubra a regra e complete estas
outras seqüências:

Para dar continuidade à seqüência A, você precisa
adicionar 0,3 a cada vez. Para a seqüência B,
você precisa subtrair 1,5 a cada vez. Já na
seqüência C, cada termo é obtido subtraindo-se
0,4 do que vem antes.

1
10

11
10 5

3

7
2

6
4

1
10

1
2

3
2

1
4

2
4

64
10

32
10

16
10

1

0,2

0

0,5 0,8

10,5 9,0 7,5

43,9 43,5 43,1

1
5
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Resultados

874

2.258

27.050

9.112

11

134.000

5.843

6

1,2

8.704

2.262

2.295

112

101

103.400

58,43

0,6

1,8

8.911

3.268

23.050

90.012

1.001

1.034.000

58.430

0,060

1,2

8.694

3.852

22.950

900.112

1.010

103,40

0,5843

0,006

0,8

Operações

a) 5.236 + 3.468

b) 9.587 - 7.329

c) 30.040 - 7.090

d) 1.000.000 - 99.888

e) 5.005 : 5

f) 10.340 x 100

g) 584.300 : 100

h) 0,2 x 0,3

i) 3,7 - 2,9

Como você deve saber, não faz muito tempo que
a humanidade dispõe de calculadoras para obter
resultados de cálculos, de forma rápida, na
resolução de problemas. Até o final da década
1970, fazíamos todas as contas no papel e quando
possível, as resolvíamos “de cabeça”.

A partir dos anos 80, as calculadoras eletrônicas e
os computadores foram se tornando cada vez
menores e mais rapidamente difundidos.

No entanto, muitas vezes não temos condições de

fazer cálculos por escrito e também não dispomos
de calculadora ou de um computador. Aí,
funciona a preciosa capacidade que temos de
operar mentalmente.

3.8 Vamos ver como você se sai em cálculo mental?

Na primeira coluna da tabela estão indicadas
diferentes operações. Ao lado de cada uma há
quatro resultados indicados. Assinale qual é o
resultado correto de cada operação fazendo,
mentalmente, o cálculo. Justifique sua escolha.

De que modo você encontrou os números nessas seqüências: fazendo cálculo escrito,
cálculo mental ou usando a calculadora?

Leitura de uma escrita

numérica
Para facilitar a leitura de uma dada escrita

numérica, identificamos as ordens e classes que a

compõem. As três primeiras ordens são a das

unidades, a das dezenas e a das centenas simples.

Depois vêm as unidades, dezenas e centenas de

milhar.  Seguem-se as unidades, dezenas e
centenas de milhão. E assim, sucessivamente,
vamos encontrar as classes dos bilhões, trilhões,
quatrilhões etc.
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O quadro abaixo ilustra essa organização onde as
letras C, D e U representam, respectivamente:
centenas, dezenas e unidades.

C D U C D U C D U C D U C D U

2 3 0 0 2 5 0 6 0 0

3 4 5 0 9 1 2 6

... Trilhão Bilhão Milhão Milhar Unidade

Simples

C D U C D U D C M

5 0 7

Milhar Unidade

Simples

1 2 3 0 1

0 0 0 8

Com relação ao primeiro número registrado na
primeira linha do quadro, nós o escrevemos
12,301, ou seja, usamos a vírgula para identificar
a parte inteira e a chamada “parte decimal”. E
lemos: doze inteiros e trezentos e um milésimos.

Resolvendo o Problema 4
4.1 Como você lê o número registrado na
primeira linha do quadro? E o segundo?

Se você respondeu “trinta e quatro milhões
quinhentos e nove mil, cento e vinte e seis”,
para o primeiro número apresentado, acertou!

Esse quadro pode ser ampliado, para
representar os décimos, os centésimos, os
milésimos etc.

4.2 Agora responda:

A leitura correspondente aos números registrados
na segunda e terceira linhas do quadro é:

a) cinco inteiros e sete centésimos;
oito centésimos;

b) cinco inteiros e sete milésimos; oito milésimos;

c) cinco inteiros e sete centésimos;
oito milésimos;

d) cinco inteiros e sete décimos; oito centésimos;

Veja só:
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- Nas calculadoras, para fazer os registros de números não inteiros, ao invés do uso da
vírgula para separar a parte inteira da parte decimal, é usado um ponto.

- Para números muito “grandes”, como por exemplo, 6.100.000.000 (seis bilhões e cem
milhões), podemos usar escritas reduzidas. Assim, poderíamos escrever :
6,1 bilhões ou 6,1 x 109 .

- O mesmo acontece quando o número é muito “pequeno”, como por exemplo: 0,0008
(oito décimos de milésimos). Ele pode ser assim representado:  8 x 10-4  ou 0,8 x 10-3.

Os números nos chamam atenção para os

fenômenos da natureza, da sociedade ...
A preocupação com as questões ambientais é uma
das marcas do nosso tempo. Embora com muito
atraso, a humanidade se deu conta da necessidade
de preservação de bens naturais que se esgotam.
O desmatamento por meio de queimadas
representa, para os colonos, uma forma rápida e
barata de limpar a área de cultivo. No entanto,
além de devastarem florestas, as queimadas
lançam milhões de toneladas de gás carbônico na
atmosfera. Em um único dia, em setembro de
1987, o satélite NOAA-9 detectou 6.800 focos de
incêndio na floresta Amazônica. Com uma única

Você sabia?

imagem esse satélite dá elementos que permitem
cobrir praticamente todo o território de nosso
país. A imagem é enviada para a estação de
recepção do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais – INPE – que  processa os dados e passa
as coordenadas dos focos de incêndio para o
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal
– IBDF. No entanto, o IBDF ainda tem um número
insuficiente de agentes de defesa florestal para
fiscalizar os 5 milhões de quilômetros quadrados
de floresta Amazônica no Brasil.
Espacial, São José dos Campos, SP, nº 68, p. 9, [199-?]
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1

Desenvolvendo Competências

A Matemática, ao apresentar dados numéricos, contribui para uma melhor reflexão sobre as
questões ambientais.

Observe a tabela:

O QUE SE QUEIMOU DA FLORESTA AMAZÔNICA EM 1987

Estado Área queimada (km2) % da área do Estado

Rondônia 45.452 18,7

Mato Grosso 78.718 8,9

Goiás 38.940 6,1

Acre 7.274 4,8

Maranhão 13.766 4,2

Pará 19.365 1,6

Amazonas 1.493 0,1

TOTAL 204.608

Tabela 1
Espacial, São José dos Campos, n. 68, p.9.

1.1 Qual estado tem maior percentual de área queimada?
a) Rondônia
b) Acre
c) Maranhão

d) Mato Grosso

1.2 Em qual estado a área queimada é maior?
a) Rondônia
b) Amazonas
c) Pará
d) Mato Grosso

1.3 As respostas dadas em 2.1 e 2.2 foram as mesmas? Justifique.
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2

Desenvolvendo Competências

Os números nos permitem também acompanhar o crescimento das populações
e a fazer previsões.

Leia o texto abaixo:

Segundo informações da Organização das Nações Unidas (ONU), a população mundial –
que chegou, aproximadamente, a  6,1 bilhões de pessoas no ano 2000 – está crescendo
com um ritmo de 77 milhões/ano.
1,2 bilhões de pessoas, aproximadamente 20%, residem nos países ricos do planeta. No
ano 2050, a Terra terá 9,5 bilhões de habitantes. A população da América Latina chegou
a 498,8 milhões de pessoas no ano 2000, 8,2% da população mundial, estimada em
6,056 bilhões. O país mais povoado da América Latina é o Brasil, com 170.406.000
habitantes.

(Adaptado do Estado de São Paulo 8/04/2002)

2.1 Se a população mundial continuar a crescer nessa mesma proporção, aproximadamente,
no ano de 2010 o mundo terá:

a) 6,1 bilhões de pessoas.

b) 9,5 bilhões de habitantes.

c) 498,8 milhões de pessoas.

d) 6,87 bilhões de habitantes.

2.2 Em 2020, nosso planeta terá mais ou menos pessoas do que em 2050? Justifique.

2.3 O que você entende por “está crescendo com um ritmo de 77 milhões/ ano” ?

Os números nos ajudam a tomar decisões e a

enfrentar os problemas do nosso dia-a-dia
Questões sociais como desemprego, perda do poder
aquisitivo, dentre outras, preocupam cada vez mais
os trabalhadores, diante de um novo mundo do
trabalho que se configura. Diariamente, em jornais,
revistas e na televisão, acompanhamos notícias e
debates ligados a esses temas.

Muitas vezes, pagamos nossas compras sem nos
questionarmos se o que está sendo pago é
adequado. Um artigo de uma revista nos chama
atenção para questões desse tipo.
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CACHORRO- QUENTE COMPLETO POR 50 CENTAVOS
Pão, duas salsichas, purê, maionese, batata palha e milho, mais ketchup e mostarda à
vontade. Tudo por 50 centavos.
Um vendedor de cachorro-quente trabalha com um fornecedor que lhe vende 1.800 pães
por dia, a 10 centavos cada um. Esse vendedor consegue um lucro de 16 centavos por
hot-dog. Parece pouco, mas não é. Dá 32% de lucro. Veja quanto custa cada item:

Pão de hot-dog _______________________________________ R$ 0,10
2 salsichas __________________________________________ R$ 0,13
20 gramas de purê___________________________________ R$ 0,013
35 gramas de maionese_______________________________ R$ 0,028
8 gramas de milho ___________________________________ R$ 0,018
6 mililitros de ketchup _______________________________ R$ 0,007
3 mililitros de mostarda ______________________________ R$ 0,002
8,5 gramas de batata palha ___________________________ R$ 0,041

Total ___________________ R$ 0,34
Lucro __________________ R$ 0,16

Adaptado de Revista Veja, São Paulo, 23.jan.2002

No texto, um fato chama a atenção. Embora em nosso país lidemos com reais e centavos
de reais, os valores da tabela se expressam com escritas que indicam milésimos de reais
(embora não tenhamos moedinhas desse tipo). Isso ocorre em outras situações como, por
exemplo, o preço da gasolina. Você já observou isso? Sabe por quê?

Resolvendo o Problema 5
5.1 O texto afirma que o vendedor de cachorro-
quente tem um lucro de 16 centavos por venda
efetuada.

a) Você concorda que o total da despesa com um
cachorro-quente seja de R$0,34?  Faça o cálculo
das despesas para constatar. Você pode
arredondar, para mais, os preços. Assim, por
exemplo, se a soma for R$0,339 você pode
registrar R$0,34.

b) Se o vendedor, num dia, vender todos os
cachorros-quentes que pode fazer com os pães
fornecidos pela empresa, seu gasto diário será
maior ou menor do que o seu lucro? Justifique.

c) De quanto será seu lucro diário se vender todos
os cachorros-quentes que pode fazer com os pães
fornecidos pela empresa? E mensal?
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Em reais

Receita obtida na 1ª quinzena 1.800,00

Despesas com fornecedores (mensalmente) 3.000,00

Receita obtida na 2ª quinzena 2.200,00

Aluguel do espaço (mensalmente) 500,00

Pagamento de salário e da contribuição previdenciária de dois funcionários (mensalmente) 500,00

Impostos e taxas (mensalmente) 220,00

Despesas com o contador (mensalmente) 180,00

Conta Corrente 0033-01-003333-1

BANCO DO FUTURO

Dia Histórico Valor Saldo

Saldo em 30/9/01 406,00 C

01/10/01 SQ CASH REDE 200,00 D 206,00 C

05/10/01 LIQ VENC 1095,00 C 1 301,00 C

08/10/01 SQ CASH REDE 600,00 D 701,00 C

15/10/01 COMP  143396 700,00 D 1,00 C

18/10/01 COMP 143397 50,00 D 49,00 D

20/10/01 DEPOSITO 60,00 C 11,00 C

Agora analise esta outra situação.

5.2  O dono de um restaurante fez seu balanço
mensal e registrou  os seguintes dados:

Diante desses dados, você considera que, no final
desse mês, a diferença entre o que ele ganha e o
que ele paga resulta  num saldo  positivo ou
negativo?  De quanto é esse saldo?

Se você juntou a receita da 1ª quinzena com a
receita da 2ª quinzena, obteve o quanto esse dono
de restaurante ganhou em um mês. Ao juntar as

despesas com fornecedores, aluguel do espaço,
pagamento de salário e contribuição
previdenciária, impostos, taxas e despesa com o
contador, obteve as despesas desse dono de
restaurante em um mês. Ao analisar o quanto
ganhou e quanto pagou deve ter percebido que
houve um saldo de R$400,00.

Ao analisar o extrato bancário, você deve ter
percebido as letras D e C que aparecem. “D”
significa débito e “C” significa crédito.

5.3 O que aconteceu com esta conta no dia 18 de
outubro?

Você deve ter percebido que no dia 18/10/01 esse
cliente estava com saldo negativo, isto é, ele
estava devendo ao Banco.

Preste atenção no extrato de uma conta bancária.
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Resolvendo o Problema 6
6.1 Se no dia 20 fosse depositado apenas
R$50,00, esse cliente ainda teria um saldo para
ser retirado. O mínimo de dinheiro que precisa ser
depositado dia 20, para que o saldo não seja
devedor é:

a) R$49,00.

b) R$11,00.

c) R$50,00.

d) R$1,00.

6.2 Se no dia 5/10/01 este cliente tivesse recebido
de salário (líquido vencimento) R$ 1.600,00 no
dia 20/10/01 seu saldo teria sido de:

a) R$11,00 C.

b) R$2.500,00 C.

c) R$516,00 C.

d) R$1.095,00 C.

Ao analisar esse extrato bancário você deve ter
percebido que no dia 18/10/01 esse cliente estava
com saldo negativo, isto é, ele estava devendo ao
banco. Se no dia 20/10/01 depositou apenas
R$50,00 esse cliente ficou com um saldo positivo
de R$1,00. Mas, se no dia 5/10/01 seu salário
fosse de R$ 1.600,00, e ele tivesse os mesmos
créditos e débitos apontados no extrato, no dia
20/10/01 teria um saldo positivo de R$516,00.

Utilizando os conhecimentos numéricos

para argumentar
Em vários momentos de nossa vida
precisamos analisar situações, refletir sobre
elas, tomar decisões e, muitas vezes,
argumentar para convencer outras pessoas
de nosso ponto de vista. Vamos analisar
uma dessas situações. Certamente você já
ouviu falar em cesta básica.

Ao pensar sobre a variação percentual dos
produtos da cesta básica, você pode
questionar alguns aspectos, tais como:

• Será que o salário mínimo é suficiente
para adquirir esta cesta básica?

• Quanto de cada produto é possível
comprar?

• Será que o que é possível comprar é
suficiente para a alimentação de uma
família durante um mês?

Observe a tabela com os preços médios de
alimentos que compõem a cesta básica,
praticados na cidade de São Paulo, em
dezembro de 2001 (coluna A) e também em
duas semanas consecutivas do mês de abril
de 2002 (colunas B e C respectivamente).

CESTA BÁSICA DO PROCON-DIESSE
Custo semanal em R$

Produto básico Preços médios

28.12.2001 19.04.2002 26.04.2002

A B C

Arroz tipo 2 (5kg) 5,08 4,44 4,40

Feijão Carioquinha (kg) 1,31 1,45 1,46

Açúcar refinado (5kg) 3,67 3,50 3,41

Café em pó papel laminado (500g) 1,74 1,73 1,70

Farinha de trigo (kg) 0,95 0,92 0,93

Farinha de mandioca torrada (500g) 0,74 0,75 0,75

Batata (kg) 0,91 1,18 1,28

Cebola (kg) 0,99 1,00 1,11

Alho (kg) 9,46 11,09 10,97

Ovos brancos (dz) 1,55 1,43 1,48

Margarina (pote 250g) 0,60 0,61 0,62

Extrato de tomate (emb. 350-370g) 0,92 0,94 0,95

Óleo de soja (500ml) 1,36 1,20 1,20

Leite em pó integral (emb. 400-500g) 2,82 2,78 2,76

Macarrão c/ ovos (pac. 500g) 1,00 1,04 0,99

Biscoito maizena (pac. 200g) 0,95 0,86 0,86

Carne de primeira (kg) 6,00 5,24 5,57

Carne de segunda s/osso (kg) 4,18 3,99 3,97

Frango resfriado inteiro (kg) 1,81 1,55 1,54

Salsicha avulsa (kg) 2,00 2,14 2,27

Lingüiça fresca (kg) 3,53 3,46 3,39

Queijo muzzarela fatiado (kg) 6,63 7,69 7,87

Tabela 2
Procon/Dieese. In. Tabela adaptado de Folha de São Paulo, São Paulo, 27 abr. 2002.
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Resolvendo o Problema 7
7.1 Se você fosse o jornalista responsável pela

matéria sobre esse assunto, que título você daria a

ela?

(I) Na última semana de abril, caiu o custo da
cesta básica, em relação à semana anterior.

(II) Nesta última semana de abril, aumentou o
custo da cesta básica, em relação à semana
anterior.

Apresente argumentos para sua escolha.

• A cesta básica foi estabelecida em 1938, como parâmetro para a instituição
do salário mínimo.

• Porto Alegre é a cidade mais cara do país e São Paulo é a segunda cidade mais cara, de
acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica.

• A “família” considerada para cálculos de cesta básica é composta de dois adultos e duas
crianças, sendo que estas consomem o equivalente a um adulto.

• A Constituição brasileira diz que “salário mínimo fixado em lei, nacionalmente
unificado, deve ser capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua
família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene,
transporte e previdência social”.

BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, capítulo II, Dos Direitos Sociais, artigo 7º, inciso IV.

Além dos problemas ligados ao mundo do
trabalho, ao bolso do trabalhador, outras questões
preocupam cidadãos em todo o mundo. Num
jornal de grande circulação

 

foi publicada uma
matéria sobre o lixo espacial.

Você sabia?

Com base nessas informações, escreva um
pequeno texto dando sua opinião sobre o assunto
e apresentando argumentos que sustentem
sua opinião.

Segundo Richard Crowther, consultor espacial da QinetiQ, uma organização estatal para
pesquisa e desenvolvimento tecnológico da Grã-Bretanha, há 2 mil toneladas de lixo
espacial - restos de foguetes, instrumentos, ferramentas perdidas por astronautas - num
raio de 2 mil quilômetros da Terra. Crowther comenta: “À medida que dependemos mais e
mais de sistemas espaciais para sensoriamento remoto, comunicação e navegação,
precisamos compreender a ameaça imposta por esse entulho espacial e as conseqüências
financeiras de ignorá-la a longo prazo”.
Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 jun. 2002. Caderno de Ciências e Meio Ambiente.



75

Capítulo III – Os números: seus usos e seus significados

Você já ouviu falar em DIEESE - Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos
Sócioeconômicos? Faça uma pesquisa sobre as
funções do DIEESE.

O DIEESE  publicou a seguinte tabela referente à
cesta básica para o Estado de São Paulo:

Utilizando os conhecimentos numéricos

para intervir na realidade

Produtos Quantidades Fevereiro de 2002 (R$)

Carne 6kg 41,28

Leite 7,5l 8,03

Feijão 4,5kg 9,18

Arroz 3kg 3,30

Farinha 1,5kg 1,86

Batata 6kg 6,90

Tomate 9kg 11,70

Pão 6kg 20,64

Café 600g 3,71

Banana 7,5 dúzias 9,83

Açúcar 3kg 2,55

Óleo 900ml 1,53

Manteiga 750g 8,12

Total da cesta 128,63

Levando em conta os valores da cesta básica
constantes na tabela e tomando por base uma
família formada por pai, mãe e duas crianças em
idade escolar, quanto você acha que deveria ser o
valor do salário mínimo, de modo a atender
minimamente as demais necessidades, além da
alimentação? Escreva um texto com suas
propostas.

Tabela 3
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Conferindo seu conhecimento

Resolvendo o Problema 1
1.1

...  -5     -4     -3     -2     -1      0     +1     +2     +3     +4     +5  ...

a) +2.

b) -2.

c) -3.

d) -3.

1.2
a) 25/1.

b) 25/2.

c) 25/5.

d) 25/10.

1.3 Os quatro primeiros resultados são números racionais com representação decimal finita e os  demais
resultados são números racionais com representação decimal infinita e periódica. Nos casos em que a
representação decimal é infinita e periódica, é possível identificar as próximas ordens, bastando para isso
identificar o “período”. Por exemplo, em 16,333... o período é “3”, em 8,1666... o período é “6” e em
4,4545...o período é “45”.

Resolvendo o Problema 2

a) O dado 7,5 milhões de domicílios refere-se ao número 7.500.000, que é um número natural.

b) No texto, o dado 42,9%  é um número racional.

c) Resposta pessoal.

d) 0,9 ;  0,90  ; 9/10 ; 90 / 100 ; 9 X 10 –1.

e) Indica ordenação - o terceiro mês do ano.

f) É menor pois, 42,9% < 50%.

Resolvendo o Problema 3
3.1 a) Os bairros de Pau Brasil ficarão 12 horas sem água.

b) Não. A notícia foi publicada no dia 1º de abril.

c) A falta de água não será no mesmo período, quando for cortada a água no Jacarandá, os serviços da
Companhia de Águas e Esgotos, em Pau Brasil, já terá terminado.

d) O tempo de corte de água será o mesmo nos dois municípios.

e)A falta de água atingirá mais pessoas no município de Jacarandá.

3.2
1985 1989  1993  1997  2001

-73º -77º -81º -85º -89º
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3.3

3.4
a) 12 pessoas. Não sobrou bolo. – relação entre um número de partes e o total de partes.

b) 3/4  — quociente de um número inteiro por outro.

c) Esse candidato terá 40% dos votos. — razão.

3.5  b.

3.6 e 3.7 Respostas no texto

3.8
a) 8.704

b) 2.258

c) 22.950

d) 900.112

e) 1.001

f) 1.034.000

g) 5.843

h) 0,060

i) 0,8.

Resolvendo o Problema 4

4.1 Dois bilhões, trezentos milhões, duzentos e cinqüenta mil e seiscentos.

4.2  c) Cinco inteiros e sete centésimos; oito milésimos.

1.1  a) Rondônia.

1.2  a) Mato Grosso.

1.3  Não. – resposta pessoal.

2.1 d) 6,87 bilhões de habitantes.

2.2   Em 2020 teremos, aproximadamente, 7,64 bilhões de pessoas e, provavelmente, em 2050, teremos 9,5
bilhões de habitantes como fala a notícia.

2.3   Na leitura do texto você deve ter percebido que, se esse dado é real, a cada ano a população mundial é
acrescida de 77 milhões de pessoas.

Equipes

Palmeiras

São Paulo

Santos

Flamengo

Portuguesa

São Caetano

Grêmio

Total

Gols marcados

+ 45

+ 42

+ 38

+ 37

+ 35

+34

+29

260

Gols sofridos

- 44

- 39

- 38

- 39

- 33

- 30

- 37

-260

Total

1

3

0

-2

2

4

-8

0

1

2
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Resolvendo o Problema 5

5.1 Fazendo os cálculos, você deve ter percebido que o gasto diário desse vendedor é de R$612,00 e seu lucro
diário é de R$288,00. Isso acontece se  ele vender todos os cachorros-quentes que pode fazer com os pães
fornecidos pela empresa. Com isso, seu lucro mensal, se ele trabalhar 30 dias no mês, será de R$8.640,00.

5.2 Análise do texto.

5.3 Análise do texto.

Resolvendo o Problema 6

6.1 a) R$49,00.

6.2 c) R$516,00 C.
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ORIENTAÇÃO FINAL

Para saber se você compreendeu bem o que está apresentado neste capítulo, verifique se está apto a

demonstrar que é capaz de:

• Identificar, interpretar e representar os números naturais, inteiros e racionais.

• Construir e aplicar conceitos de números naturais, inteiros e racionais, para explicar fenômenos de

qualquer natureza.

• Interpretar informações e operar com números naturais, inteiros e racionais, para tomar decisões e

enfrentar situações-problema.

• Utilizar os números naturais, inteiros e racionais, na construção de argumentos sobre afirmações

quantitativas de qualquer natureza.

• Recorrer à compreensão numérica para avaliar propostas de intervenção frente a problemas da

realidade.
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Apresentação
Certamente você já ouviu falar em Geometria.

Mas será que já parou para pensar se a utiliza em

seu dia-a-dia? Ou já se perguntou quem teria

“inventado” a Geometria?

A Geometria é um dos ramos mais antigos da

Matemática e se desenvolveu em função de

necessidades humanas. As civilizações da época

pré-histórica já utilizavam regras para medir

comprimentos, superfícies e volumes. E seus

desenhos já continham figuras geométricas.

No antigo Egito, por exemplo, as constantes

inundações no vale do rio Nilo fizeram com que

se buscassem formas de medir as terras

inundadas, para avaliar perdas nas suas

plantações. Os egípcios criaram fórmulas

destinadas a dar aos agrimensores  e aos fiscais

de obras modos apropriados de cálculo da

superfície do retângulo, e, possivelmente, do

triângulo. Obtinham também, com boa

aproximação, a superfície do círculo. Tratava-se,

porém, de uma geometria essencialmente prática.

A História e

a Geometria
Com os gregos a Geometria adquiriu caráter de

ciência do espaço. A eles se deve a preocupação

em usar definições claras, demonstrar teoremas.

Assim, ao lado de uma matemática ligada às

necessidades práticas, surgiu uma Geometria com

características quase filosóficas.

Dentre os mais conhecidos matemáticos gregos,

destacam-se Tales (624-548 a.C.), Pitágoras

(560-480 a.C.), Platão (427-348 a.C.) e

Aristóteles (384-322 a.C.). Eles deram grandes

contribuições à Geometria. Pesquise sobre o

assunto. Você vai descobrir coisas muito

interessantes.

Capítulo IV

Geometria: leitura e

representação da realidade
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Geometria, interpretação

de fenômenos e linguagem
Observe esta foto aérea de uma região:

A foto nos ajuda a ter uma visão mais ampla
dessa localidade e da sua organização espacial?
Conseguimos perceber elementos que não
perceberíamos se estivéssemos num determinado
ponto do próprio local?

Uma câmera colocada na “barriga” de um avião
vai tirando sistematicamente fotos de uma região
que, montadas posteriormente, servem de base
para a construção de vários tipos de mapas. Esses
mapas são, na verdade, vistas superiores
simplificadas dessas regiões.

Além dessas, existem as fotos tiradas por
satélites, extremamente úteis para os
meteorologistas, para o controle de queimadas,
desmatamento das florestas, etc.

Você sabia que as fotos aéreas auxiliam
no levantamento das informações sobre
as paisagens e na construção de mapas
geográficos?
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A foto acima mostra as grandes reduções sofridas
pelo gelo na Antártida e os anos em que
ocorreram. Informações como essas mostram
mudanças ambientais provocadas por ações
descontroladas do homem.

Para acompanharmos a ação do homem na
natureza ou para movimentarmo-nos numa
cidade,  ou num espaço qualquer, representações
como essas são muito úteis, pois nos dão a
dimensão do espaço existente e nos orientam.

Nos dias de hoje a geometria, a arte, a ciência e a
tecnologia se inter-relacionam, na busca de
soluções para muitas questões de sobrevivência e
convivência entre os homens.

Muitos outros exemplos podem ser observados
tanto na natureza como nas construções
humanas, que buscam melhor qualidade de vida
para a humanidade. Neles, uma série de conceitos
e procedimentos geométricos são utilizados.

Agora vamos analisar um outro aspecto
importante da Geometria que se refere à sua
linguagem. Talvez, você ache um pouco estranho
falar numa “linguagem” geométrica. Mas é só
prestar um pouco de atenção na linguagem usual
e logo percebemos a presença das idéias
geométricas.

No Japão, por exemplo, foi feito na construção de
um estádio um dos projetos arquitetônicos de
aproveitamento de água mais criativos do mundo.

A cobertura, na forma de uma calota semi-
esférica, funciona como um reservatório
gigantesco para colher água das chuvas, que
captada e tratada é usada nos banheiros e no
sistema de combate a incêndio do estádio,
permitindo, assim, uma economia significativa no
abastecimento de água da cidade.
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“Linguagem” Geométrica
Imagine uma conversa entre casais de namorados

ou o pensamento de um deles. O que eles podem

estar dizendo nas diferentes situações?

Por outro lado, podemos dizer que há uma
“linguagem” geométrica visual, figurativa ...
Quando queremos representar  uma lata de
mantimentos e uma caixa de presentes é muito
provável que façamos desenhos como estes:

Quando queremos representar uma pulseira, a
moldura de um quadro ou a estrutura de uma
telhado, desenhamos figuras como estas:

Como você é
quadrado... Isso já se tornou

um círculo
vicioso...

Nós acabamos
formando um
triângulo amoroso...

Nossos destinos
são como retas
paralelas...

É preciso aparar as
arestas nessa nossa
relação...

Você está querendo
sair pela tangente...

Essas figuras geométricas têm denominações
especiais: círculo, retângulo e triângulo e são
denominadas bidimensionais (ou planas).

Há ainda uma espécie de codificação geométrica
para representar, por exemplo:

– que um dado ângulo é reto A med(Â) = 90º

– que as retas a e b são paralelas a//b

Essas figuras geométricas são tridimensionais (ou
espaciais) e têm denominações especiais: cilindro e
paralelepípedo.

.
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Você já teve a oportunidade de estar em um
bairro desconhecido ou em outra cidade,
necessitando de informações para chegar a algum
lugar específico?

Em geral, as pessoas nos orientam dizendo assim:
“caminhe três quadras até...”, “...ao chegar ao
semáforo, dobre a esquerda e siga nessa rua até
chegar a uma praça...”e assim por diante.

Outras vezes, recebemos um mapa com as
orientações sobre o percurso que devemos realizar.

Pensando nas ações realizadas durante um trajeto
para chegarmos a um lugar desejado, temos que nos
deslocar, nos orientar no espaço, usar pontos de
referência, avaliar distâncias e cumprir de forma
ordenada as instruções que formam o itinerário.

Agora vamos falar de uma idéia básica quando se
fala em movimentação no espaço: a idéia de giro.

A Geometria e as atividades do cotidiano
Resolvendo o Problema
Fique em pé, sem sair do lugar e dê um giro de

meia volta para a direita. Em seguida, dê um giro

de meia volta para a direita novamente.

Represente esses movimentos desenhando-os no

papel, como o registro abaixo:

Depois do giro executado, o que aconteceu em
relação à posição original?

Olhando para o desenho inicial e para o final, se
você desse um único giro, qual seria a instrução
para isso?

Se você respondeu um giro de uma volta
completa para a direita, acertou.

1

Desenvolvendo Competências

Experimente executar outros giros, desenhando num papel os movimentos realizados e
prestando atenção onde você estava olhando antes da instrução e para onde está olhando
após executar o movimento solicitado.

• Giro de um quarto de volta para a esquerda

• Giro de três quartos de volta para a esquerda

• Giro de um oitavo de volta para a direita

Após explorar esses giros responda:

• De quantas meias voltas você necessita para ter uma volta completa?

• De quantos giros de um quarto de volta você precisa para ter um meio giro? E um giro
completo?

• De quantos giros de um oitavo de volta você precisa para ter meia volta?

Faça em seu caderno um registro sobre essas atividades.



87

Capítulo IV – Geometria: leitura e representação da realidade

Agora, vamos analisar uma lista telefônica.

Em geral, ela traz mapas das áreas urbanas das
localidades, em bairros, avenidas principais, vias de
acesso, além de orientação de como consultar esses
mapas.

Observe o desenho acima e responda por que
aparece a seguinte identificação:

LOGRADOURO BAIRRO MAPA

Av. Francisco José de Andrade Jd. Guanabara 13(B3)

Se quisermos localizar a Avenida Francisco José de
Andrade no mapa abaixo, que instruções você
acha que a lista telefônica oferece?

Precisamos de duas informações para
localizarmos a rua, que denominamos
coordenadas. No caso, (B, 3).

Essas coordenadas compõem um sistema de coordenadas retangulares, conhecido como
sistema cartesiano em homenagem ao matemático e filósofo francês, René Descartes
(1596 – 1650).
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I. Observando ainda esse guia, localize,
utilizando as coordenadas cartesianas os
seguintes endereços: Rua Santo Antônio
Claret e Av. Barão de Itapura.

Como você pôde observar, nas situações de
localização e de movimentação no espaço,
há inúmeros conceitos e procedimentos
geométricos. Mas, sem dúvida, o estudo
das formas de objetos é também um dos
conhecimentos mais aceitos pelas pessoas,
em geral, como sendo preocupação da
geometria.

Quando você vai ao supermercado fazer
compras, já reparou nas embalagens dos
produtos?

II.  Olhando para as formas dessas
embalagens, você observa semelhanças e
diferenças entre elas? Descreva algumas.

III.  Para perceber algumas características
dessas embalagens você pode realizar a
seguinte experiência:

a) Coloque sobre uma mesa uma latinha de
refrigerante deitada, fazendo com que ela
se  movimente na mesa.

• O que você percebe com esse movimento?

• A lata rola na mesa?

b) Se você colocar sobre a mesa uma caixa
em forma de cubo (parecida com um dado)
e tentar girá-la como fez com a latinha:

• O movimento será o mesmo?

• Se não, por que você acha que isso
aconteceu?

O formato da latinha e o da caixa são
diferentes. Por esse motivo, as formas
geométricas que os representam estão

NUM POLIEDRO PODEMOS
IDENTIFICAR AS FACES,
AS ARESTAS E OS VÉRTICES.

IV. Agora vamos conhecer um pouco mais
sobre os cubos, que são um tipo de
poliedro. A figura seguinte mostra o
desenho de dois cubos desmontados.
Escolha um deles, desenhe-o numa
cartolina e monte-o novamente.

Esses desenhos são chamados de moldes ou
planificações de um cubo. Mas será que
existem apenas duas planificações de
cubo? Ou existem outras?

2

Desenvolvendo Competências

incluídas em diferentes categorias.
Pesquise o que significam os termos
“poliedros” e “corpos redondos”.
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V. Recorte numa folha seis quadrados
iguais e, usando uma fita adesiva, una os
lados dos quadrados, montando um molde
de cubo. Faça um desenho de seu molde.
Quantas planificações diferentes você
conseguiu formar?

VI. Identifique quais das planificações
desenhadas abaixo são moldes de um cubo.

A B C

D E F

VII. Na figura, temos a planificação de um
cubo: Imagine que o cubo tenha sido
montado.

A face oposta à face D é a face:

a) A

b) B

c) F

d) E

Os cubos são figuras fáceis de ser
empilhadas, pois todas as suas faces são
planas. Quantos cubos foram utilizados
para se obter o empilhamento representado
na figura ao lado?

Se você respondeu 7, acertou.
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VIII. Agora descubra quantos cubos
existem em cada empilhamento abaixo.

IX. Imagine uma embalagem cilíndrica
como, por exemplo, uma latinha de ervilha.
Elas podem ser empilhadas de qualquer
maneira?

X. Desenhe uma planificação de uma
embalagem cilíndrica, imaginando que
tiramos o fundo e a tampa da lata e
abrimos lateralmente.

Você sabe quais sólidos podem ser utilizados na
confecção desse painel?

No caso acima, foram utilizados poliedros
chamados prismas de base triangular. Você
conhece algum chocolate com esse tipo de
embalagem?

Para construí-los, use uma das planificações
desenhadas ao lado.

a)

XI. Você sabe o nome das figuras planas
que compõem essa planificação?

XII. Você já notou, nas ruas de sua cidade,
ou ao assistir a um jogo de futebol pela
televisão, que algumas propagandas, ficam
girando e apresentam três anúncios
diferentes em um mesmo espaço? Como
elas são montadas?

b)
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Resolvendo o Problema
Todas elas são planificações desse sólido? Para

verificar, use o mesmo procedimento empregado

no trabalho anterior com os cubos. Isto é,

desenhe numa cartolina, recorte e monte a figura.

Que polígonos formam esse novo sólido?

São retângulos e triângulos.

Observe que, para utilizar esses sólidos na

montagem do painel de propaganda, os cartazes

são recortados e colados nas faces retangulares dos

sólidos, que são presos e giram ao mesmo tempo

em torno de um eixo que passa pelo centro das

faces triangulares, como mostra a figura abaixo.

Será que as pessoas que montam esses painéis

poderiam usar outros sólidos como, por exemplo,

paralelepípedos? Pense sobre isso.

Você sabia que o cubo, o tetraedro, o
octaedro, o dodecaedro e o icosaedro
são poliedros regulares e chamados
Poliedros de Platão?

CUBO TETRAEDRO OCTAEDRO DODECAEDRO ICOSAEDRO
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Na página 79, falamos da importância das
chamadas vistas superiores. Podíamos, então, nos
perguntar se elas são usadas na solução de
problemas comuns das pessoas. O que você pensa
a esse respeito?

Interpretar informações e aplicar

estratégias geométricas na solução

de problemas do cotidiano

Resolvendo o Problema

Escreva um pequeno texto descrevendo como será a casa construída a partir

desta planta baixa:

Agora analise esta situação:

Três pessoas olham para essa casa de posições diferentes.

a) O que você observa a respeito da

visão que cada uma delas tem da casa?

b) A visão é a mesma para os

três observadores?

c) Identifique nos desenhos abaixo

a posição de cada observador.

Sabemos que um pedreiro pode executar o projeto
de construção de uma casa, seguindo as
informações contidas na planta baixa.

Cozinha

Sala

Quarto

Banheiro
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Assinale em cada linha horizontal, do quadro
abaixo, a figura diferente.

Observe as figuras abaixo:

Procure descrever essas figuras com suas próprias
palavras, salientando o que lhe chama mais
atenção. A beleza e a harmonia estão presentes?

Quais figuras você assinalou? O que elas têm em
comum?

M. C. Escher. Céu e água I,  xilografia, 1938.

Como o autor explora os conceitos geométricos
para criar obras como essas? Como trabalha com
composição de figuras?
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Observe as que são fechadas, formadas por
segmentos de reta e que não se cruzam. Tais
figuras são chamadas de polígonos e recebem
nomes especiais a depender de suas características.

Se considerarmos o número de lados de um
polígono, podemos estabelecer uma classificação
e nomeá-los. Vejamos alguns exemplos:

Os triângulos são polígonos muito especiais. Responda às duas questões abaixo e descubra por que.

Será possível, usando apenas triângulos, compor outros polígonos?

Vamos tentar? Desenhe numa folha os triângulos abaixo, recorte-os e junte-os de diferentes maneiras
possíveis, para verificar quantos polígonos diferentes você consegue formar. Desenhe as composições
obtidas em seu caderno.

Você já viu fotos como essas? Por que será que
nessas estruturas aparecem triângulos?

Vamos verificar...

Para isso, construa com palitos de sorvete e
tachinhas um triângulo e um quadrilátero
qualquer.

Compare as duas construções tentando mover as
figuras. O que você percebe ao movimentar os
palitos do quadrilátero? Você consegue o mesmo
com o triângulo? É possível mover o seu
triângulo, sem quebrar o palito de sorvete ou
despregar as tachinhas? Por quê?

O triângulo não se deforma, ele é rígido. O
quadrilátero se deformou porque não tem essa
rigidez. Você percebe agora por que os triângulos
são usados com tanta freqüência nas
construções?

E agora, você concorda com a afirmação de que
os triângulos são polígonos muito especiais?
Então saiba mais sobre eles:

Polígono de 3 lados Triângulos

Polígono de 4 lados Quadriláteros

Polígono de 5 lados Pentágonos

Polígono de 6 lados Hexágonos
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• Dependendo das medidas de seus lados, um triângulo pode ser equilátero, isósceles ou
escaleno. O triângulo eqüilátero possui os três lados de mesma medida, o isósceles
possui dois lados de mesma medida e o escaleno não possui lados de mesma medida.

• Há uma relação métrica muito interessante entre as medidas do lado de um triângulo:
cada lado tem que ter medida menor que a soma das medidas dos outros dois lados.

• Uma propriedade fantástica dos triângulos é a chamada rigidez triangular: um triângulo
jamais se deforma, enquanto uma figura de 4 ou mais lados não é rígida.

• Outra propriedade métrica importante dos triângulos é que, qualquer que seja o
triângulo que você considerar, a soma das medidas de seus ângulos internos é sempre a
mesma: 180 graus.

• Os triângulos são figuras geométricas importantes porque geram as demais figuras. Um
quadrilátero pode sempre ser decomposto em, no mínimo, 2 triângulos. Um pentágono
pode sempre ser decomposto em, no mínimo, 3 triângulos. E assim por diante.

3

Desenvolvendo Competências

I. Sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180º e que um pentágono pode
ser decomposto em triângulos, qual é a soma das medidas dos ângulos internos
do pentágono?

a) 720º b) 900º c) 180º d) 540º

II. Repetindo o raciocínio utilizado no teste anterior, você pode verificar qual é soma dos
ângulos internos de um polígono de seis lados? E de sete lados? E de um polígono qualquer?

III. Você já foi a uma loja de material de construção comprar ladrilhos ou pisos? Observou
que formatos eles têm?

Imagine que numa loja estivessem expostos ladrilhos como estes:

IV. Agora responda:

a) Você conseguiria recobrir a superfície de uma parede com qualquer uma das formas?

b) O que houve ao usar somente os círculos? Todos os espaços foram preenchidos? Por quê?

c) E no caso das outras figuras?
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Observe que algumas figuras se encaixam
perfeitamente quando colocadas lado a lado, pois
a soma dos respectivos ângulos internos é igual a
360º. Usando um transferidor e medindo os
ângulos internos desses polígonos, confirme essa
afirmação.

1. Em relação aos pentágonos, por que não se
encaixam?

Além da escolha adequada das figuras para um
ladrilhamento, existe a importância relacionada à
estética e à beleza. Quando olhamos o piso de
vários ambientes percebemos a composição
harmoniosa dessas figuras.

A essa composição podemos chamar de mosaico.

Você já viu desenhos desse tipo em algum lugar?

Em geral eles aparecem nos pisos, nas paredes,
nas calçadas de ruas, nas igrejas, etc.

2. Você sabia que a água ao ser congelada
aumenta em 1/15 o seu volume original? Por
exemplo, se quisermos obter um bloco de gelo de
volume 1 litro, ou seja 1.000 ml, precisaremos
colocar aproximadamente 934 ml de água para
congelar. Só para entendermos melhor, se tivermos
um copo de aproximadamente 250 ml, basta
colocarmos 3 copos cheios, e, aproximadamente,
3/4 de outro copo de água para congelar, que
obteremos 1 litro de gelo.

Sabendo dessas informações, uma fábrica de
blocos de gelo utilizados em grandes festas, precisa
produzir 100 blocos com as medidas de 80cm,
30cm e 40cm cada um, como mostra a figura.

30cm
40cm

80cm

Qual deve ser o volume de água a ser congelado
para se obter  um bloco de gelo?

Temos: volume do bloco (V) = área da base (A) x
altura (H), pois esse bloco, como vimos na figura,
tem a forma de um paralelepípedo.

V = A x H = (80 x 30) x 40 = 96000 cm
3

Lembrando que 1 litro possui 1000 ml e que cada
ml corresponde a 1cm

3

, temos aqui 96 litros. Esse
valor corresponde ao volume do bloco de gelo.
Quantos litros de água foram colocados então
para congelar?

Como o volume é aumentado de 1/15 depois de
congelado, podemos verificar que, se tivermos um
volume de água (Va) + 1/15 desse volume (Va),
teremos 96 litros de gelo, portanto o volume de
água deverá ser de 90 litros.

Acompanhe os cálculos que mostram
essa resposta:

V=Va+     .Va        96=16/15 Va       Va=90 litros

A fábrica precisará de 9.000 litros de água para
produzir os 100 blocos de gelo solicitados.
Bastante, não?

360º

1
15
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4. Um pedreiro precisa cimentar um quintal
retangular com 10m de largura e 14m de
comprimento. O revestimento será feito com uma
mistura de areia e cimento de 5cm de espessura.
Qual é o volume da mistura que o pedreiro
utilizará nesse revestimento?

a) 700m
3

b) 50m
3

c) 7m
3

d) 6m
3

Resolvendo o Problema

Vamos fazer uma proposta a você. Escolha  a

alternativa que considera correta nos testes abaixo

e encontre argumentos para justificar suas

escolhas.

Se considerar necessário, consulte livros para tirar

suas dúvidas.

Um paralelogramo é um quadrilátero que tem dois

pares de lados paralelos. A única propriedade que

um paralelogramo não satisfaz é:

a) os lados opostos têm a mesma medida.

b) dois ângulos opostos têm a mesma medida.

c) ângulos consecutivos somam, juntos, 180 graus.

d) as diagonais não se cortam no meio.

O retângulo é um paralelogramo que tem ângulos
retos. A única propriedade que um retângulo não
satisfaz é:

a) as diagonais de um retângulo se cortam no
meio.

b) as diagonais de um retângulo têm a mesma
medida.

c) as diagonais nem sempre são perpendiculares.

d) o quadrado é um retângulo particular.

Argumentar, usando

conhecimentos geométricos

3. O proprietário de uma casa em construção foi
comprar azulejos para sua cozinha, que possui
3m de comprimento, 2m de largura e 2,80m de
altura, sendo que as portas e janelas ocupam uma
área de 4m

2

. Para azulejar as 4 paredes, o
pedreiro aconselhou a compra de 10% a mais de
metragem a ladrilhar. Qual a metragem de
ladrilhos que o proprietário comprou?

a) 24m
2

    b) 26,40m
2

   c) 28m
2

     d)29,40m
2

O losango é um paralelogramo em que todos os
lados têm o mesmo tamanho. A única
propriedade que um losango não satisfaz é:

a) as diagonais são perpendiculares.

b) as diagonais se cortam no meio.

c) o quadrado é um losango particular.

d) as diagonais de um losango têm a mesma
medida.

3) b.

4)  c.
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“Economizando” no formato
Uma indústria de leite precisa produzir 1.000

caixas de 1 litro de leite do tipo longa vida. Uma

das pessoas responsáveis pela fabricação sugeriu

que o formato das caixas fosse um cubo com

arestas medindo 10cm, pois assim teria como

transportá-las com um empilhamento maior,

devido à maior resistência de suas faces.

Porém, durante o desenvolvimento dessas

embalagens, percebeu-se que, com essas medidas,

haveria um problema de adequação em relação ao

espaço das prateleiras nas portas das geladeiras.

Com isso foi necessário rever o formato dessa

embalagem. Sugeriu-se então o formato de um

paralelepípedo de base quadrada, com as

seguintes medidas: arestas da base de 7cm e

altura do paralelepípedo 20cm.

Será que, além da vantagem dessa embalagem

poder ser guardada na porta da geladeira, ela

também é a mais econômica para o fabricante?

A quantidade de material utilizada na confecção

do paralelepípedo é menor que a utilizada na

confecção do cubo?

Como você resolveria esse problema?

Lembre-se das planificações do cubo e da idéia de

área. Isso pode ajudar você a resolver essa

situação?

Você se lembra como calcular a área de um

quadrado de lado l?

(Área = l
2

)

Como a planificação do cubo é formada por seis
quadrados e cada quadrado tem lado medindo 10
cm, temos que a área total é:

A = 6 x 10
2

 = 600cm
2

Na embalagem com formato de paralelepípedo,
temos:

A área de dois quadrados: 2 x 49 = 98 cm
2

.

A área de um retângulo:  7 x 20 = 140 cm
2

.

Como na planificação do paralelepípedo temos 4
retângulos, a área lateral é igual a 560 cm

2

.

Portanto, a área total da superfície do
paralelepípedo é de 658 cm

2

.

Comparando a área total da superfície do cubo e

a área total da superfície do paralelepípedo, o que
você conclui?

A do paralelepípedo é maior e, portanto, gasta-se
mais material na sua confecção e com isso o seu
custo é maior. Porém, a indústria optou por essa
embalagem, mesmo mais cara, pois estaria
satisfazendo as necessidades de seus clientes e
talvez conseguindo uma venda maior.

“Bordando” a Geometria
Numa pequena cidade, uma bordadeira faz

toalhas de crochê para vender.

Para uma toalha circular com 1 metro de

diâmetro, ela utilizou 4 novelos de linha. Você

sabe o que é diâmetro? Basta dobrar a toalha ao

meio, como mostra a figura abaixo,

A B

A distância entre os pontos A e B, passando pelo
centro, é chamada de diâmetro do círculo.

Uma pessoa encomendou 1 toalha como essa,
com um metro e meio de diâmetro. Como o preço
da linha estava em promoção, a bordadeira quis
comprar todos os novelos necessários e adquiriu
6 novelos. Será que ela estava certa? Como
calcular quantos novelos serão necessários para a
nova toalha?

Que conceitos geométricos são importantes para
auxiliar na resolução desse problema?

Vejamos:

A toalha na forma de círculo possui uma área,
que é calculada assim:
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Dividimos o círculo em vários setores circulares,
montando uma figura que se aproxima de um
“paralelogramo”. A base desse paralelogramo
passa a ser aproximadamente a metade do
comprimento da circunferência (þr). E a altura do
“paralelogramo” aproxima-se do raio do círculo.
Assim, a área do circulo é aproximadamente a
área do “paralelogramo”.

A
círculo

 = þr
2

(r é a metade do diâmetro (d) e þ é um número
que vale aproximadamente 3,14).

Se o diâmetro vale 1 metro, o raio vale meio
metro (0,50m), então a área vale
A=3,14 . (0,50)

2

 = 0,785m
2

.

E a toalha nova, quantos m
2

 terá?
A = 3,14 . (0,75)

2

 = 1,766m
2

.

Você sabia que, no Brasil, 17 milhões de pneus
são jogados fora todo ano, causando graves
danos ambientais, pois eles acabam nos rios ou
empilhados a céu aberto?

É evidente que a busca da solução desse problema
é fundamental, porque, quando os pneus são
jogados nos rios, provocam acúmulos de
entulhos, prejudicando o escoamento das águas e,
conseqüentemente, ocorrem as grandes
enchentes. E, quando acumulados a céu aberto,
podem favorecer a proliferação do mosquito da
dengue.

Dois pesquisadores da Unicamp criaram uma
solução para o problema: uma máquina que
transforma pneus velhos em óleo combustível
para indústria e em matéria-prima para a
fabricação de PVC (plásticos).

Se para fazer a toalha com 1m de diâmetro, e
com área de 0,80m

2

, aproximadamente foram
gastos 4 novelos, a bordadeira acertou em
comprar 6 novelos para fazer a nova toalha?

A bordadeira também faz toalhas retangulares
(caminhos de mesa) e gasta 3 novelos para
confeccionar uma toalha com as seguintes
medidas: 0,5m x 1,20m. Quanto ela gastará de
novelos para fazer uma nova toalha com
0,70m x 1,40m?

Avaliar propostas para solucionar problemas,Avaliar propostas para solucionar problemas,Avaliar propostas para solucionar problemas,Avaliar propostas para solucionar problemas,Avaliar propostas para solucionar problemas,

usando conhecimentos geométricosusando conhecimentos geométricosusando conhecimentos geométricosusando conhecimentos geométricosusando conhecimentos geométricos
O processo inicia-se com os pneus sendo picados
e derretidos. O produto final é armazenado em
dois tanques cilíndricos. Imagine que os pneus
picados sejam armazenados em um tanque
também cilíndrico à espera da continuidade do
processo de produção. A quantidade de pneus
picados corresponde a um volume de 15 m

3

. O
tanque tem as seguintes medidas: 2 metros de
diâmetro na base e 4 metros de altura.

Você acha que essa quantidade de pneus picados
cabe nesse reservatório cilíndrico? Vamos
verificar?
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4

Desenvolvendo Competências

O volume do cilindro é calculado multiplicando-se a área da base pela sua altura.

Como já vimos anteriormente, a área do círculo é igual a þ.r2, portanto, quanto vale a área da
base desse tanque? E qual seu volume?

Área da base = 3,14 x 12 = 3,14 m2

Volume do tanque = 3,14 x 4 = 12,56 m3

Com esses cálculos percebemos que o tanque não tem capacidade para receber a quantidade
de pneus picados, portanto precisa-se de mais um tanque.

I. Se um novo tanque pudesse ser fabricado para sozinho armazenar esse volume de pneus,
quais deveriam ser, aproximadamente, as suas medidas?

II. Um engenheiro deseja projetar uma lata cilíndrica para leite condensado que tenha um
volume de 400 cm3. Se a altura da lata cilíndrica é 8 cm, a medida do raio da base deverá ser
(em cm) de aproximadamente:

(Suponha que þ = 3,1)

a) 4,0 b) 3,5 c) 3,0 d) 2,8

Sabemos que, em nosso país, muitas pessoas
vivem aglomeradas em favelas onde, muitas
vezes, não há ruas, nem esgotos e nem
condições mínimas de sobrevivência.

Algumas prefeituras, através de
departamentos de urbanização e também de
assistência social, têm investido em
melhorias na qualidade de vida desses
moradores.

Para a urbanização de uma favela, uma
prefeitura montou um projeto para melhor
aproveitamento de um certo espaço. Nesse

espaço, seriam utilizados terrenos
retangulares com área de 50 m2 cada um.
Quais seriam as melhores medidas desses
terrenos para que a área utilizada seja a
maior possível?

Por exemplo, um terreno com 2m de frente e
25m de fundo, seria uma boa opção para
construção de uma casa? Reflita sobre isso e
pense em outras possibilidades de medidas do
terreno, mantendo essa área, mas que
permita melhores condições de moradia.

Para você, quais seriam as medidas ideais?
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4

2

3

4

Conferindo seu Conhecimento

I. Rua Santo Antonio Claret (C, 2),

Av. Barão de Itapura (D, 4).

VI. B, C e E

VII b.

VIII a) 11

b)  8

I. d.

II. Polígonos: 6 lados, S = 720º

7 lados, S = 900º

n lados, S = (n – 2) 180º

I. Resolva em seu caderno

II. a.
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ORIENTAÇÃO FINAL

Para saber se você compreendeu bem o que está apresentado neste capítulo, verifique se está apto a
demonstrar que é capaz de:

• Identificar e interpretar fenômenos de qualquer natureza expressos em linguagem geométrica.

• Construir e identificar conceitos geométricos no contexto da atividade cotidiana.

• Interpretar informações e aplicar estratégias geométricas na solução de problemas do cotidiano.

• Utilizar conceitos geométricos na seleção de argumentos propostos como solução de problemas do
cotidiano.

• Recorrer a conceitos geométricos para avaliar propostas de intervenção sobre problemas do cotidiano.
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Apresentação
Muitos dos fatos com os quais convivemos ou

podemos observar no dia-a-dia, envolvem medidas

e grandezas. Elas nos dão informações sobre as

distâncias que   percorremos,  o tamanho da nossa

casa, a capacidade da nossa caixa d’água, a

quantidade de alimentos de que necessitamos, o

nosso gasto com energia elétrica, a organização do

nosso tempo e outras coisas mais.

A necessidade de medir é muito antiga. Depois

que os homens foram deixando de ser apenas

caçadores e coletores de alimentos, foram se

fixando no solo como agricultores. Deixaram

gradativamente a vida nômade e tornaram-se, aos

poucos, mais sedentários.

Os egípcios antigos, por exemplo, cultivavam as

terras nas margens do rio Nilo. Essas terras eram

demarcadas de acordo com cada grupo de

agricultores. As cheias do rio, entretanto,

destruíam essas demarcações, o que os obrigava a

refazê-las todos os anos.

Para usar essas terras, os agricultores pagavam

impostos ao faraó. Hoje pagamos IPTU (Imposto

Predial e Territorial Urbano), imposto que a

Prefeitura da maioria das grandes cidades recolhe

dos contribuintes que possuem um imóvel ou

terreno no município.

No início, é possível, que as pessoas apenas

comparassem  grandezas. Quando pensaram em

construir suas casas, fazer suas plantações,

armazenar seus produtos, controlar sua produção,

eles se depararam com problemas de medidas.

Para resolver problemas que envolviam

comprimentos, criaram  unidades de medidas que,

em geral, eram provenientes do tamanho  das

partes do corpo do governante de cada país.

Antigamente...
Há mais de 4.000 anos, os egípcios usavam o

cúbito para medir comprimentos. Um cúbito era

igual ao comprimento do cotovelo até a ponta do

dedo médio do faraó.

Como as unidades não eram comuns a todos,

foram surgindo dificuldades, principalmente nas

trocas comerciais. Começou-se então a busca por

uma padronização de unidades, o que caracterizou

o desenvolvimento da noção de medir.

Até hoje ainda utilizamos partes de nosso corpo

para medir quando não dispomos de outros

instrumentos.

No entanto, quando medimos usando unidades

não padronizadas (como as partes de nosso

corpo), há variações de uma pessoa para outra, o

que traz problemas de comunicação. Para que

haja concordância, é necessário estabelecer

padrões de medida que tenham o mesmo

significado para todas as pessoas, ou seja, utilizar

uma notação convencional de medidas.

Capítulo V

As medidas e a compreensão

da realidade
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Você quer saber mais sobre outras unidades de medida que foram usadas ao longo da
História da humanidade e sobre as unidades mais utilizadas no seu dia-a-dia?
Pesquise em livros de História da Matemática, livros didáticos para o Ensino Fundamental
ou enciclopédias que você tem em casa ou disponíveis numa biblioteca.

Problemas de

comunicação
Saber ler, interpretar e escrever corretamente

diferentes tipos de medições é muito importante

no processo de comunicação que ocorre em

relações sociais e comerciais.

Na discussão entre os dois caminhoneiros, quem
você acha que está com a razão? Quando João
disse que a corda media 20 palmos e Tião
rebateu, dizendo que eram 22 palmos, quais
foram as unidades de medida que eles usaram?

Explique por que eles obtiveram medidas diferentes.

Como você pode perceber, para que possamos nos
comunicar é necessário estabelecer unidades de
medida que tenham o mesmo significado para
todas as pessoas. Nessa situação, usando o  palmo
do João como unidade de medida, obtivemos 20
palmos. E usando o palmo do Tião como unidade
de medida obtivemos 22 palmos. Eles não
encontraram a mesma medida porque seus
palmos têm tamanhos diferentes.

Um amigo dos dois caminhoneiros que passava
pelo local resolveu a situação. Esse amigo usou
uma barra de ferro de 40 cm e verificou que o
comprimento da barra coube 11 vezes no
comprimento da corda.

Com base nessas informações, nas questões a
seguir, assinale as opções corretas.

1. A unidade de medida usada pelo amigo dos
dois caminhoneiros foi:

a) o centímetro.
b) a barra de ferro.
c) o palmo do Tião.
d) o palmo do João.

Resposta ao pé da página.

© Mauro Britto . 2002

1) Resposta (b)
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2. O comprimento da corda em centímetros é:

a) 11cm.
b) 40cm.
c) 400cm.
d) 440cm.

3. Pode-se afirmar que:

a) o palmo de João mede 22 cm
e o de Tião mede 20 cm.

b) o palmo de João mede 20 cm
e o de Tião mede 22 cm.

c) o palmo de João mede 20 cm
e o de Tião mede 40 cm.

d) o palmo de João mede 40 cm
e o de Tião mede 20 cm.

Resposta ao pé da página.

4. Imagine que Tião vai utilizar um pedaço de
corda para medir o comprimento de seu
caminhão e que João vai usar seus passos. Você
pode dizer, com certeza, que eles encontrarão a
mesma medida? Por quê?

Medir é uma ação que tem origem nas atividades
comuns das pessoas. Medir grandezas tem como
conseqüência  quantificar muitas ações que
nos rodeiam.

Para efetuarmos uma medição, ou mensuração,
escolhemos uma unidade de medida, de mesma
natureza, que a grandeza que queremos medir e a
comparamos com aquilo que se deseja mensurar.

Uma medida é sempre expressa por meio de um
número. Por exemplo, quando afirmamos que a
medida de comprimento da sala é de 12 passos, o
número 12 representa o número de vezes que o
comprimento do passo cabe no comprimento da
sala. Ou seja, tomando um passo como unidade
de medida, o comprimento da sala é 12.

Dos sistemas de medidas que existem, utilizamos
o Sistema Internacional de Unidades (SI),
estabelecido pelo Bureau Internacional de Pesos e
Medidas, obrigatório no Brasil desde 1962.

Nesse sistema (SI):
• a unidade padrão escolhida para medir

comprimento é o metro e seu símbolo é m.
Também utilizamos outras unidades de medida
derivadas do metro. As mais comuns  são:

quilômetro – km
centímetro – cm
milímetro – mm

• a unidade padrão escolhida para medir massa é
o quilograma e seu símbolo é kg. Outras
unidades utilizadas são:

miligrama – mg
grama – g
tonelada – t

• a unidade padrão escolhida para medir
superfície é o metro quadrado e seu símbolo é
m2. Outras unidades de medida, derivadas do
metro quadrado, usadas:

milimetro quadrado – mm2

quilômetro quadrado – Km2

• a unidade padrão escolhida para medir volume
de um sólido és o metro cúbico e seu símbolo é
m
3

. Além dessa unidade, também utilizamos o
decímetro cúbico – dm

3

.

Também usamos o litro como unidade padrão
para medir volume ou capacidade de um
recipiente. Outra unidade derivada do litro
freqüente é o mililitro – ml.

• para medir tempo, as unidades mais utilizadas
são: hora, minuto e segundo.

Muitas vezes conseguimos, por exemplo, estimar
o nosso peso, a velocidade do ônibus em que
estamos viajando e o tempo para chegar em casa
sem precisar de algum instrumento especial. No
entanto, no exercício de algumas profissões, a
precisão nas medidas é muito necessária para que
não aconteçam erros na comunicação de
resultados.

2) Resposta (d).

3) Resposta (a).

4) Não, porque o pedaço de corda que Tião utilizou e um passo de João podem ter tamanhos diferentes.
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5. Você utiliza instrumentos de medida em sua
profissão ou no seu cotidiano? Quais?

6. Descreva algum instrumento de medida que
você conheça.

7. O que poderia acontecer a um paciente se um
técnico de laboratório não medisse de forma
precisa a dosagem de um remédio?

8. Escreva um breve comentário sobre os versos
do poeta português Fernando Pessoa, incluídos na
música Argonautas, cantada por Caetano Veloso:
“navegar é preciso, viver não é preciso".

Em muitas situações, para medir com certa
precisão é conveniente usar instrumentos
apropriados. Todos os instrumentos de medida
devem possuir uma graduação, ou um mostrador
(analógico ou digital), para que possamos realizar
uma leitura a respeito daquilo que está sendo
mensurado.

9. Escreva, usando a notação convencional, o
peso dos objetos representados nas ilustrações
seguintes:

transferidor balança rádio relógio

Balança doméstica Balança de armazém Balança digital

9) 120g; 2,4kg; 5t.
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b) Um "metro" articulado.a) Uma fita métrica.

1

Desenvolvendo Competências

I. Que tipo de profissionais utilizam os instrumentos seguintes?

d) Uma trena.c) Um “metro" de madeira.

II. As unidades de medida que geralmente aparecem nesses instrumentos são o metro e o centímetro.

Descreva uma situação em que o instrumento usado para medição é:

a) uma fita métrica.

b) uma trena.

c) um metro de madeira.

III. Quando os comprimentos são pequenos, usamos uma régua. Que pessoas usam esse tipo

de instrumento no seu dia-a-dia?
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Observe a régua da figura: o intervalo entre o
número 0 e número 10 está dividido em 10 partes
iguais e cada uma destas partes corresponde a um
centímetro. Cada centímetro também está
subdividido em 10 partes iguais e  cada uma
corresponde a um milímetro.

Veja como podemos ler o comprimento do lápis:
Iniciamos uma medição

sempre pelo zero.

Lemos: oitenta e três milímetros.

Escrevemos: 83mm.

Lemos: oito centímetros e três milímetros.

Escrevemos: 8,3cm.

10. Determine o comprimento aproximado da
escova de dente em milímetros e em centímetros.
Em seguida, escreva como lemos essas medidas.

2

Desenvolvendo Competências

I. Um segmento de reta mede 5,4cm. Um estudante desenhou um segmento de reta com a

metade desse comprimento e outro com o dobro. Assinale as medidas corretas de cada

segmento de reta traçado:

a) 14mm e 27mm

b) 27mm e 54mm

c) 27mm e 108mm

d) 54mm e 108mm

10) 150 mm; centro e cinqüenta milímetros. 15cm; quinze centímetros.
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Os enfermeiros prestam importantes serviços à
população. Não só cuidam de doentes, como
também ajudam as pessoas a conservarem bem a
saúde. Eles trabalham em hospitais, postos de
saúde, consultórios médicos e em fábricas. Em
qualquer desses lugares eles precisam medir
alturas, pesos, pressões arteriais, dar dosagem certa
de remédios, ler e interpretar receitas médicas.

11. Nas maternidades, quando um bebê nasce,
quais são as medidas anotadas na sua ficha de
registro? Faça uma pesquisa entrevistando
pessoas que trabalham em hospitais ou mães que
tiveram filhos em maternidades.

12. Se você fosse um enfermeiro, qual a unidade
mais adequada que escolheria para medir:

a) A altura de um recém nascido?

b) A altura de um adulto?

c) O peso de um recém nascido?

d) O peso de um adulto?

Em situações como a medida da altura do bebê,
em que temos um comprimento pequeno, usamos
o centímetro.

1

100

13. Existe uma relação entre centímetro e metro.
Qual é essa relação?

Se você respondeu que "um centímetro  é um
centésimo do metro", acertou. Podemos escrever
essa relação usando notações fracionária ou
decimal:

1cm  =         m   ou   1cm  = 0,01m

Um comprimento medido numa determinada
unidade também pode ser indicado numa outra
unidade de comprimento. Por exemplo, se um bebê
mede 46cm podemos também escrever 0,46m.

14. Se um centímetro é um centésimo do metro,
então um metro corresponde a quantos
centímetros? Complete: 1 m  =... cm

15. Qual é a altura, em cm, de uma criança
de 1,24m?

3

Desenvolvendo Competências

Quando é necessário medir extensões ainda maiores, como o comprimento de uma estrada ou

a distância entre duas cidades, a unidade de medida empregada é o quilômetro, pois o metro

não é uma unidade adequada para medir grandes comprimentos.

I. Você sabe quantos metros há em um quilômetro? E qual é o símbolo para representar essa

unidade?

II. Escreva duas situações em que se utiliza o quilômetro como unidade de medida.

Agora, confira. Por exemplo:  Se dissermos que um hospital está a 15km do centro da cidade,

15km significa 15.000m. "Economizamos zeros" na escrita quando representamos grandes

comprimentos utilizando uma unidade que seja um múltiplo do metro.

O quilômetro é um múltiplo do metro.

1 quilômetro  = 1.000 metros 1km = 1.000 m

Usando as medidas para compreender

fenômenos naturais e do cotidiano

12) a) centímetro. b) metro. c) grama. d) quilograma.

13) 1 centímetro = 1/100 do metro.

14) 1m = 100cm

15) 124cm.
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Vamos ajudar a enfermeira a obter uma resposta
para essa pergunta.

Vamos escrever, usando símbolos, o peso do nenê.

Quando nasceu: 921g.

Seis meses depois: 5,058kg.

Para comparar ou fazer cálculos com medidas de
massa, é importante que elas estejam na mesma

unidade. Assim, para saber quantos gramas o

© Mauro Britto . 2002

4

Desenvolvendo Competências

Em relação ao peso do bebê, a unidade mais utilizada é o quilograma. Porém, em alguns
casos, como os dos prematuros, usa-se o grama.

Também existe uma relação entre quilograma e grama. Um grama é um milésimo do quilograma.

I. Usando notações fracionária ou decimal, escreva a relação entre um grama  e um
quilograma.

A massa de um corpo medido numa determinada unidade também pode ser indicada numa
outra unidade de massa. Por exemplo: se um bebê pesa 1235 g, podemos também escrever
1,235kg.

II. Complete: 1kg  = _________g

III. Uma criança pesa 8,210kg. Qual é o seu peso em gramas?

Para objetos com peso muito pequeno, a unidade empregada é o miligrama, por ser mais
adequada. Isto é, podemos mais facilmente imaginar um objeto pequeno com o peso dado em
miligramas.

IV. Você sabe quantos gramas tem um miligrama? E qual é o símbolo para representar essa
unidade?

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

Agora, confira.

O miligrama é um submúltiplo do grama.

1 miligrama = 0,001 grama 1mg = 0,001g

Se dissermos que um objeto pesa 250 mg, podemos também escrever 0,250 g.

VI. Complete: 1g  = _________mg

bebê ganhou em seis meses, podemos transformar
5,058 kg em g e depois calcular a diferença entre
essas medidas.

5,058kg = (5,058 X 1000) g = 5058g

5058g  – 921g = 4137g

Logo, em seis meses o bebê ganhou 4137 gramas
ou 4,137kg.
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16. Num posto de saúde, uma enfermeira fez o
seguinte comentário a uma mãe: "seu filho
cresceu 6cm e engordou 520g". Com essas
observações complete a ficha seguinte:

Horácio trabalha no pronto-socorro de um grande
hospital. Hoje é dia de seu plantão noturno. Ele
está atendendo a um doente com febre muito alta.

Para medir a capacidade de pequenos frascos,
onde geralmente estão condicionados os
remédios, a unidade mais utilizada é mililitro,
que é um submúltiplo do litro. O símbolo dessa
unidade é ml.

Também existe uma relação entre mililitro e o
litro. Um mililitro é igual a um milésimo do litro.

1 ml =         l    ou   1 ml = 0,001l
1

1000

© Mauro Britto . 2002

17. O bebê de Deise tem 10 meses, mede 67cm e
pesa 9,345kg. Desde que nasceu, ele cresceu 6cm
e aumentou 6,375g. Quais eram a altura e o peso
desse bebê quando nasceu?

18. Complete: 1l  = ___________ml

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

20. Procure em jornais e revistas rótulos de
produtos medidos em litros e mililitros.

16) 6 meses; 51cm; 3,862kg.

17) 2,97kg.

18) 1l = 1.000ml

19) Bebo todos os dias 1 litro de leite. Existem outras resposta.

Nome: Marcelo Faria

Data de nascimento: 06/10/2001

Mãe: Rosa Faria

Data da visita Idade Altura Peso

08/11/2001 1 mês 45cm 3,342kg

10/03/2002
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5

Desenvolvendo Competências

I. Se a capacidade de um frasco é de 3,75l qual é a sua capacidade em ml? Por quê?

II. Os enfermeiros devem tomar muito cuidado na leitura das dosagens de remédio que dão

aos pacientes. Numa prescrição médica a recomendação era diluir 20 gotas de um certo

remédio em 2,5ml de água. Ao ler essa recomendação uma pessoa trocou 2,5ml por 2,5l.

Explique por que o paciente não teve nenhuma melhora.

III. Num recipiente foi preparada uma solução, adicionando 700ml de glicerina a 1,050l de água.

Com base nas informações apresentadas, pode-se afirmar que o recipiente contém:

a) 1,750 ml dessa solução.

b) 1.750 ml dessa solução.

c) 701,050 ml dessa solução.

d) 701.050 ml dessa solução.

IV. O número que expressa a proporção de glicerina na solução é:

a) 0,4  b)         c) d)1,5
2

3

1

2

Todo corpo ocupa um lugar no espaço e possui
um volume, que pode ser obtido por meio de uma
unidade de volume. Por exemplo:

Pode-se usar o termo capacidade para designar o
volume contido num recipiente. Por isso é
freqüente utilizarmos, também, o litro como
unidade de volume.

O volume de um cubo, cujas arestas medem 1dm,
é calculado multiplicando-se  a medida das
arestas desse cubo por ela mesma, 3 vezes.

Volume = 1dm X 1dm X 1dm =  1dm
3

O volume desse cubo pode ser expresso na
unidade litro. Dizemos que seu volume é 1 litro.

21. Uma caixa d’água tem a forma de um cubo
com 1m de aresta.

a) Qual é o volume dessa caixa em m
3

?

b) Como 1m
3

 = 1000dm
3

, qual é a capacidade
dessa caixa em litros?

22. Verifique, em rótulos de embalagens, a
informação sobre o volume do produto contido.
Anote o produto escolhido e o volume indicado.

Assim:

1 litro = 1dm
3

21) a) 1m
2

.  b) 1.000l
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23. Observe a ilustração e utilize os números
dos quadros para completar a história.

Verão de 2002. Naquele sábado fazia muito calor,
a temperatura estava por volta de ______ Na
televisão, a moça do tempo anunciava que o
domingo ia ser de muito sol.

A família Pereira, que morava em São Diogo,
planejou passar o dia na praia, que ficava a
______ de distância.

Logo todos se dispuseram a ajudar. Dona Lúcia
pegou o seu famoso livro de receitas para fazer o
bolo que era o predileto da família.

Julieta ficou encarregada de fazer o patê. Abriu
uma lata de sardinha de ______ , misturou com 5
colheres de maionese, ______ de tomate, 2
colheres de mostarda, um maço de salsinha, 1
cebola picada e colocou uma pitada de sal.

Romeu foi ao supermercado, comprou 2 garrafas
de refrigerante de ______cada uma e 3 latas de
cervejas de ______ cada.

As gêmeas Anita e Antonia separaram os
brinquedos de praia e uma corda de ______, pois
pular corda e brincar de foguinho era o que mais
gostavam de fazer.

1

4

31ºC 2,5l 60km 2l 7h 500ml

200g 90cm 5m 6h30min 90cm 45,2l

39,7ºC 37ºC 1.000m kg 10h

Para adiantar, "Seu" Paulo foi ao posto de
gasolina e colocou ______ de  combustível no
carro e pediu para completar o óleo do motor
com uma lata de ______ .

Dona Lúcia providenciou uma toalha de mesa
quadrada de ______ por ______ .

Na manhã seguinte às ______ todos já estavam
de pé. Rapidamente tomaram o café e meia hora
depois, às ______ já estavam a caminho do mar.

Quando o carro tinha já percorrido umas 10
quadras, Antonia deu falta de Anita. "Seu" Paulo
virou o carro, voltou cerca de ______ e entrou
correndo em casa. Chamou pela filha, que não
respondia. Ao entrar no quarto, a viu ardendo
em febre.

Dona Lúcia, que veio logo atrás, pegou um
termômetro e se assustou. A menina estava com
______ . Imediatamente deu um antitérmico e um
banho morno na menina. Uma hora depois, a febre
cedeu para ______ .Todos respiraram aliviados.

Eram ______ Muito tarde para ir à praia. Para não
frustrar os filhos, Dona Lúcia decidiu fazer um
piquenique à beira da represa que  ficava  bem
perto da casa deles, o que deixou todo mundo feliz.

Respostas ao pé da página.

© Mauro Britto . 2002

As medidas e a resolução de problemas

31º C; 60km; 200g; 1/4kg; 2l; 500 ml; 5m; 45,2l; 2,5l; 90cm; 90cm; 6h30min; 7h; 1.000m; 39,7ºC; 37ºC; 10h
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6

Desenvolvendo Competências

Julieta aprendeu na escola que, ao comprar alimentos, deve observar com atenção os prazos

indicados nos rótulos. Antes de abrir uma lata de sardinha leu as informações abaixo.

Data de fabricação: 12/02/2000.

Validade até: 25/05/2002.

I. Verificou que o produto está vencido há 2 meses e 4 dias. Qual é a data em que Julieta está

abrindo essa lata de sardinha?

II. Julieta quis saber o tempo de validade, em anos, meses e dias, desse produto. Se você

responder às questões seguintes, poderá  dar a informação à menina. Vejamos:

a) Qual foi a data de fabricação do produto?

b) Qual é a data de vencimento da validade?

c) Quantos anos se passaram de 12 de fevereiro de 2000 a 12 de fevereiro de 2002?

d) Quantos meses há de 12 de fevereiro de 2002 a 12 de maio de 2002?

e) Quantos dias há de 12 de maio de 2002 a 25 de maio de 2002?

f) Agora você poderia dizer, em anos, meses e dias, qual foi o tempo de validade do produto?

III. Romeu nasceu em 25 de junho de 1986 e Julieta em15 de dezembro de 1983.

a) Quem nasceu primeiro, Romeu ou Julieta?

b) Qual é a diferença de idade entre eles, em anos, meses e dias?

IV. Dona Lúcia comprou 5 pacotes de café com   kg. Todos esses pacotes juntos pesam:

a) menos do que 1kg.

b) mais do que 1kg.

c) 1kg.

d) 1,5kg.

V. Dona Lúcia deu uma nota de R$ 10,00 para pagar os 5 pacotes de    kg e recebeu  de troco

R$4,00. Com base nas informações apresentadas, pode-se afirmar que o preço de um quilo de

café é:

a) R$ 1,20.

b) R$ 4,00.

c) R$ 4,80.

d) R$ 6,00.

1

4
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Informações

e argumentos

CONTRAPISO GANHA ACABAMENTO
FINAL E BARATEIA A OBRA

Apesar de o piso representar só 2% do
gasto para a construção de uma casa,
há formas de reduzir ainda mais os
custos. Um meio é fazer um contrapiso
que dispense revestimentos.
São três tipos de acabamento: o
marmorizado, o piso caipira e o
queimado, propriamente dito. São
soluções relativamente baratas e que
podem ser colocadas nos ambientes
internos.
Em um dia de trabalho, é possível
cobrir uma área de 10m x 12m. O
preço do metro quadrado do material
começa em R$18,00, para o piso
caipira, R$20,00 para o acabamento
queimado e R$35,00 para o
marmorizado.

Folha de S. Paulo, São Paulo, 24 mar. 2002.

Jorge é um vendedor de uma loja de materiais
para construção.

Ele tem um cliente que pretende revestir com lajotas
um salão que mede 10m de largura por 12m de
comprimento. Este cliente leu a matéria, acima,
publicada em um jornal, e foi consultar Jorge.

24. Qual é o assunto da matéria?

25. Quais os tipos de acabamento que são
oferecidos para um contrapiso que dispensa
revestimento?

26. O que você entende da frase: "Em um dia
de trabalho, é possível cobrir uma área de
10mx12m"?

27. Explique o que significa: "O preço do metro
quadrado do material começa em R$18,00".

28. Qual  é o preço do metro quadrado para o
contrapiso com acabamento caipira?

Usamos o metro quadrado para medir áreas de
piso. Por isso, é freqüente calcularmos os seus
preços tomando  como referência o preço de um
metro quadrado.

O metro quadrado é a unidade de base de
medida de área, adotado pelo Sistema
Internacional de Unidades.

É a área de uma superfície delimitada por um
quadrado de 1 metro de lado.

A expressão "metro quadrado" é representada
pelo símbolo  m

2

.

29. Dê outros exemplos de situações cotidianas
que envolvem cálculo de área.

Para se ter uma idéia do que é área de uma
superfície, vamos representar a sala do cliente de
Jorge pelo retângulo maior seguinte.  Quantos
quadrados de 1m de lado, representado por      ,
cabem nesse retângulo?

Considerando o quadrado          como unidade de

medida, dizemos que:

A área da superfície A é 10      .

          superficie A

A área da superfície B é 9      .

          superfície B

12m

10m

24) Para economizar, utilizar contrapiso que dispensa revestimentos.

25) Três tipos: marmorizados, caipira e queimado.

26) Em um dia um pedreiro pode fazer o contrapiso sem revestimentos numa área de 10m por 12m.

27) O preço por metro quadrado do contrapiso com acabamento mais barato é de R$ 18,00.

28) R$ 18,00.

29) Um terreno mede 10m de frente por 30m de fundo. Existem outras respostas.
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comprimento

largura

Se você respondeu 120, acertou. Dizemos que a
área da sala de Jorge é de  120 metros quadrados
e representamos por 120 m

2

.

Escrevendo aquela área sob forma de
multiplicação, temos:

(10m X 12m) = 120m
2

, ou seja, calculando o
produto da medida do comprimento pela medida
da largura, obtemos:

Área = 10m X 12m = 120 m
2

.

7

Desenvolvendo Competências

Jorge é um bom vendedor. Foi logo saber se realmente o processo descrito no artigo do jornal

era mais econômico. Como seu cliente é muito criterioso, Jorge precisa de bons argumentos

para convencê-lo. E nada melhor que os números para ser convincente.

Vamos ajudar Jorge a construir esses argumentos, fazendo alguns cálculos.

I. Para fazer um contrapiso com acabamento caipira, numa área igual à do cliente de Jorge, é

preciso:

• contratar um pedreiro, que cobra aproximadamente R$ 35,00 por um dia de trabalho;

• pagar R$18,00 por metro quadrado do material. Calcule o gasto total nesse caso.

II. Para fazer um piso com revestimentos é necessário:

• contratar um pedreiro por 5 dias, dois para fazer só o contrapiso e três dias para

colocar as lajotas;

• gastar R$400,00 com cimento, areia e pedra;

• comprar lajotas.

Calcule o total que gastará nessa opção, sabendo que o metro quadrado  das lajotas que o

cliente escolheu custa R$15,00, e que terá que comprar 10% a mais de metragem para

compensar  as possíveis perdas.

III. Calcule a diferença entre os gastos nas duas opções.

Agora utilize as respostas das questões que você respondeu e escolha a forma  mais

econômica: fazer contrapiso com acabamento ou colocar lajotas. Faça um resumo para

Jorge justificando

a sua opção.
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8

Desenvolvendo Competências

I. A mulher do cliente não abre mão das

lajotas. Para agradá-la, Jorge sugeriu que se

fizesse uma faixa de lajota de 2m em toda a

volta da sala e no centro, o contrapiso com

acabamento marmorizado. Neste caso, quanto

metros quadrados gastaria só de lajotas?

II. Com 100 ladrilhos quadrados de 0,30m de

lado, pode-se cobrir um piso de:

a) 0,90m2.

b) 9m2.

c) 90m2.

d) 900m2.

III. Considere as afirmações, coloque V se for verdadeira e F, se for falsa:

(   ) O metro quadrado é a área delimitada por um quadrado de 1m de lado.

(   ) O metro cúbico é o espaço ocupado por um cubo de 1dm de aresta.

(   ) 1 litro=1dm3.

Nos primeiros meses do ano de 2001, a notícia de
que a energia elétrica ia acabar parecia mais um
assunto que os meios de comunicação costumam
divulgar. E como ocorre com toda manchete desse
tipo, passou a ser o centro também nas nossas
rodas de conversa.

Porém, um  dia o racionamento de energia, que
apelidamos de apagão, começou. Era 4 de junho
de 2001.

Você, também foi pego de surpresa?
O que aprendeu com o apagão?

Muita gente, nessa época, tomou conhecimento
que a energia elétrica é medida em watt-hora.
Como essa unidade é muito pequena, as
companhias de energia elétrica usam o
quilowatt-hora, cujo símbolo é kWh.

Um quilowatt-hora (1kWh) é a quantidade de
energia consumida por um aparelho de potência
de 1kW em uma hora.

1kWh corresponde ao consumo de um aparelho
de potência 1 000 W durante uma hora.

1kWh = 1 000Wh

Muita gente, sem abrir mão do conforto,
aprendeu também a economizar energia tomando
pequenos cuidados como, apagar a luz quando
sair de um ambiente, ligar o chuveiro só na hora
do banho e desligar a televisão se não houver
alguém assistindo.

12m

10m

2m

2m

2m 2m

O apagão e medidas adequadas
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30. Em junho de 2001, a média do consumo
mensal de energia da sua família era maior que,
menor que, ou igual a 100  kWh?

31. A sua família  precisou reduzir o consumo de
energia?

Em caso afirmativo, de quanto foi a redução?
Quais as medidas tomadas para diminuir o
consumo de energia?

Apesar dos contratempos, o apagão trouxe, para
uma parte da população brasileira, a
conscientização  sobre a necessidade  do combate
ao desperdício de energia elétrica. Mostrou também
como é importante usarmos os recursos  que temos
à disposição de forma eficiente e econômica, para
que haja energia suficiente no futuro.

Não basta a participação de uma parte da
população. É fundamental que  todos se
disponham a cooperar. E, para começar, podemos
fazer periodicamente um maior controle do nosso
gasto mensal de eletricidade.

Para isso é preciso saber  "ler" o medidor (relógio
de luz). É o instrumento utilizado para medir e
registrar o consumo de eletricidade, que é medida
em quilowatt hora (kWh).

Existem dois tipos:

Apresenta os algarismos em

formato digital.

É composto por

quatro relógios.

Para ler esses equipamentos procedemos das
seguintes maneiras :

• no caso do mostrador digital, os números que
aparecem no visor já indicam o valor da leitura.

• no analógico, os ponteiros giram no sentido
horário e anti-horário e no sentido crescente
dos números.

Considere o último número ultrapassado pelo
ponteiro de cada um dos quatro relógios. Sempre
que o ponteiro estiver entre dois números, deverá
ser considerado o menor valor.
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32. Qual é o valor obtido na leitura do
medidor ao lado?

Suponha que você queira verificar o seu consumo
médio de energia durante uma semana. Para fazer
esse cálculo você deverá:

No primeiro dia, anotar a última leitura do mês
anterior que está no campo de leitura da sua
conta de energia elétrica.

Anotar  o valor da leitura atual do seu medidor e
subtrair da leitura atual a última leitura do mês
anterior.

Repetir esse procedimento de cálculo para os
outros seis dias que seguem.

O seu consumo médio (cm) nessa semana será a
média aritmética dos valores obtidos. Essa média é
calculada dividindo a soma desses valores por 7.

Por exemplo, suponha que o seu consumo nos
outros dias tenha sido: 272kWh, 288kWh,
291kWh, 304kWh, 309kWh, 315kWh.

Logo, o seu consumo médio de energia durante
uma certa semana foi de 292kWh.

9.200kWh
9.200kWh (leitura atual)

- 8.935kWh (leitura anterior)

265kWh (consumo parcial)

265+272+288+291+304+309+315

7
consumo médio = = 292

33. Um medidor  apresentou a seguinte
leitura: 1.740kWh. Coloque ponteiros nos
relógios para indicar esse valor
aproximadamente.

32) 6.431kWh
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9

Desenvolvendo Competências

I. Durante a política de racionamento de energia elétrica uma pessoa anotou os valores a

seguir, tomados semanalmente do medidor de luz, durante quatro semanas de um mês:

9.405kWh.

9.625 kWh.

9.839 kWh.

10.057 kWh.

Sabendo que,  na última leitura do mês anterior, o medidor registrou 9.189 kWh, o consumo

médio mensal dessa família foi de:

a) 216 kWh.

b) 217 kWh.

c) 868 kWh.

d) 9.732 kWh.

Fique Atento
Para facilitar o esclarecimento de dúvidas sobre o

seu consumo de energia,  antes de recorrer à

agência de atendimento de seu bairro ou cidade,

recomenda-se que anote a posição dos ponteiros

ou números nas figuras impressas no verso de

uma conta.
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10

Desenvolvendo Competências

I. Uma pessoa, com dúvidas sobre o consumo de energia elétrica fez as anotações abaixo. O
seu consumo médio mensal, nos últimos 6 meses é 250 kWh.

Leitura anterior: 3 452 kWh

Leitura atual:

Assinale a opção que completa corretamente a sentença:

Essa pessoa:

a) não precisa se preocupar porque seu consumo atual é aproximadamente igual ao consumo
médio mensal.

b) pode ficar despreocupada porque seu consumo atual está aquém do seu consumo médio mensal.

c) precisa tomar alguma providência porque o seu consumo de energia aumentou 100% em
relação ao consumo médio mensal.

d) tem motivo para ficar preocupada, porque o seu consumo de energia aumentou 224% em
relação ao consumo médio mensal.

II. Uma conta de luz apresentou os seguintes dados:

O valor do ICMS (Imposto sobre Consumo de Mercadorias e Serviços) tem como base de
cálculo o total que o consumidor pagou e a alíquota incide sobre esse valor. O total pago é a
soma do consumo mensal com ICMS e ECE (Encargo de Capacidade Emergencial).

Nessa conta de luz,

a) Qual o valor do ICMS?

b) Qual o valor do ECE?

c) Se esse consumidor quiser que sua despesa mensal com energia seja por volta de R$ 60,00,
quanto de energia elétrica deveria gastar, aproximadamente? Escreva uma proposta que seja
adequada para que ele alcance essa meta.

(Suponha que a alíquota  do cálculo de ICMS, o ECE e o valor da tarifa permaneçam os
mesmos).
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Conferindo seu conhecimento

I. a) Costureiras b) Pedreiros c) Vendedor de tecidos d) Marceneiro.

II.

a) Um alfaiate tirando as medidas de um cliente.

b) Um pedreiro medindo uma janela.

c) Um vendedor de tecidos medindo um pedaço de pano. Existem outras respostas.

III. Os estudantes.

Resposta (c)

I. 1km = 1.000; km

II.  Eu moro a 5 km do centro da cidade.

     O comprimento da estrada que liga a minha cidade à Brasília é 57 km. Existem outras respostas.

I. 1 g =           kg ou  1 g = 0,001 kg

II. 1 kg = 1000 g

III. 8210 g

IV. 1 miligrama =           do grama; ml

V. Um garimpeiro encontrou uma pepita de ouro de 3.000 mg. Existem outras respostas.

VI. 1g = 1.000mg

I. 3.750 ml, porque 3,75l  = (3,75 x 1.000) ml=  3.750ml

II. O paciente não teve nenhuma melhora, porque a pessoa diluiu o remédio em 2,5l de água que é igual a

2.500ml. Essa quantidade é muito maior do que foi recomendado.

III. Resposta (b)

IV. Resposta (c)

I. 29 de julho de 2002.

II.

a) 12 de fevereiro de 2000.

b) 25 de maio de 2002.

c) 2 anos.

d) 3 meses.

e) 13 dias.

f) 2 anos, 3 meses e 13 dias.

III.

a) Julieta.

b) 2 anos, 6 meses e 10 dias.

IV. Resposta (b).

V. Resposta (c).

1

2

3

5

4
1

1.000

1

1.000

6
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I. R$  2.195,00.

II. R$ 2.555,00.

III. R$ 360,00.

I. 72 m2

II. Resposta (b).

III. V, F, V

I. Resposta (b).

I. Resposta (d).

II.

a) R$ 18,73

b) R$ 1,23

c) Como a pessoa pretende gastar com  o  consumo de energia por volta de R$ 60,00, teremos que  calcular a

quantidade aproximada de energia que poderá consumir mensalmente.

Sabemos que o total a pagar é a soma do valor do consumo com ICMS e ECE, ou seja:

Total a pagar = valor do consumo + valor do ICMS + valor do ECE

Sabemos também que: valor do consumo = consumo x tarifa

Nesta situação conhecemos os seguintes dados:

Total a pagar = R$ 60,00

Tarifa = R$ 0,21641

Valor de ICMS = 25% de R$ 60,00 = 0,25 x R$ 60,00 = R$ 15,00

Valor do ECE = R$ 1,23

Logo, podemos escrever a equação:

 60 = consumo x 0,21641 + 15 + 1,23

Resolvendo esta equação temos:

Consumo = 202,25

Para atingir a meta de R$ 60,00 mensais de gasto com energia, uma proposta razoável é que a quantidade de

energia consumida seja aproximadamente 202 kWh.

7

8

10

9
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ORIENTAÇÃO FINAL

Para saber se você compreendeu bem o que está apresentado neste capítulo, verifique se está apto a
demonstrar que é capaz de:

• Identificar e interpretar registros, utilizando a notação convencional de medidas.

• Estabelecer relações adequadas entre os diversos sistemas de medida e a representação de fenômenos
naturais e do cotidiano.

• Selecionar, compatibilizar e operar informações métricas de diferentes sistemas ou unidades de
medida na resolução de problemas do cotidiano.

• Selecionar e relacionar informações referentes a estimativas ou outras formas de mensuração de
fenômenos de natureza qualquer, com a construção de argumentação que possibilitem sua
compreensão.

• Reconhecer propostas adequadas de ação sobre a realidade, utilizando medidas e estimativas.
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