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Números
Inteiros e
racionais
Érika Silos de Castro (coordenação), Heitor Barbosa Lima de Oliveira (Coordenação); André Luiz Martins Pereira, Luciana Felix da Costa Santos, Renata Cardoso
Pires de Abreu, Cleber Dias da Costa Neto, Patrícia Nunes da Silva e Telma Alves

Introdução
Na unidade 1 do material do aluno, são apresentados vários exemplos em que é
possível observar a presença dos números negativos em situações cotidianas, a
partir destes exemplos, busca-se retomar a ideia de números inteiros. Além disso,
os números racionais também são alvo desta unidade.Para auxiliá-lo, pesquisamos e elaboramos algumas atividades e recursos que podem complementar a
exposição deste tema em suas aulas.
Sugerimos que a primeira aula dessa unidade se inicie com uma atividade disparadora. Esta é uma atividade proposta para ser realizada em grupo, promovendo uma
dinâmica entre os alunos. Nesse momento, é esperado que eles desenvolvam algumas noções básicas relacionadas aos números inteiros. Há ainda outra atividade
disparadoracom a qual espera-se que os alunos consigam reconhecer e representar
números racionais, identificando-os nas formas fracionária ou decimal.
Para dar sequência ao estudo dessa unidade, disponibilizamos alguns recursos complementares, vinculados ao conteúdo do material didático do aluno. Sugerimos que
sejam utilizados nas aulas subsequentes à aula inicial, de acordo com a realidade da
sua turma. Ressaltamos a importância de fazer as alterações e adaptações que julgar
necessárias. As atividades relacionadas aos números racionais têm como objetivo,
além do reconhecimento destes nas formas de fração e decimal, representar frações
equivalentes, realizar operações básicas com números racionais, resolver problemas
e operar com porcentagens. Tais recursos apresentam-se associados às atividades
descritas detalhadamente neste material. Sugerimos a sua realização nas aulas subsequentes à aula inicial de acordo com a realidade da sua turma. Recomendamos
que sejam feitas as alterações e adaptações sempre que achar necessário.
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Por fim, aconselhamos que a última aula desta unidade seja dividida em dois momentos: o primeiro dedicado a uma revisão
geral do estudo realizado durante esta unidade, consolidando o aprendizado do aluno a partir da retomada de questões
que surgiram durante o seu estudo e o segundo, um momento de avaliação do estudante, priorizando questionamentos
reflexivos que complementem as atividades e exercícios resolvidos durante as aulas.Uma descrição destas sugestões está
colocada nas tabelas a seguir, e seus detalhamentos no texto que segue.

Apresentação da unidade do material do aluno
Caro professor, apresentamos, abaixo, as principais características desta unidade:

Disciplina

Volume

Módulo

Unidade

Matemática

1

1

1

Titulo da unidade

Estimativa de aulas para
essa unidade
4 aulas de 2 tempos

Tema

Números Inteiros e Racionais

Conjuntos Numéricos
Objetivos da unidade

Reconhecer o conjunto dos números inteiros
Efetuar operações com números inteiros
Operar com números inteiros
Identificar os números racionais
Representar os números racionais
Operar com números racionais
Seções

6

Páginas no material do
aluno

Para início de conversa...

05 a 8

Seção 1 – Números Inteiros

09 a 14

Seção 2 – Operações com números inteiros

14 a16

Seção 3 – Números Racionais

27 a 34

Seção 4 – Operações com números racionais

34 a 47

Resumo

47 a 48

Veja ainda

48 a 49

O que perguntam por aí?

57 a 59

Recursos e ideias para o Professor
Tipos de Atividades
Para dar suporte às aulas, seguem os recursos, ferramentas e ideias no Material do Professor, correspondentes
à Unidade acima:

Atividades em grupo ou individuais
São atividades que são feitas com recursos simples disponíveis.

Ferramentas
Atividades que precisam de ferramentas disponíveis para os alunos.

Applets
São programas que precisam ser instalados em computadores ou smart-phones disponíveis
para os alunos.

Avaliação
Questões ou propostas de avaliação conforme orientação.

Exercícios
Proposições de exercícios complementares
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Atividades Iniciais

Atividade Inicial 1
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Computador com

Esta atividade tem o objetivo

Labirinto

projetor multimídia

de trabalhar a ordenação dos

de inteiros

(data-show), folha de

números inteiros através de

atividades, lápis/caneta

um “labirinto”

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

grupos de
2 ou três

45 minutos

alunos

Aspectos operacionais
Nesta atividade, você deverá pedir que os alunos encontrem no labirinto abaixo (que você pode projetar no quadro
e pedir para que os alunos encontrem a partir da imagem projetada os caminhos possíveis) um caminho onde todos os
números estejam em ordem crescente.

8

Aspectos pedagógicos
Abaixo estão algumas das possíveis soluções para o labirinto:
 (- 30) → (- 15) → (- 6) → (0) → (14) → (29) → (30)
 (- 30) → (3) → (5) → (15) → (17) → (21) → (28)
 (- 30) → (- 15) → (- 5) → (-2) → (14) → (29) → (30)
Como há mais de uma solução, caso os alunos encontrem, você poderá pedir que coloquem todas na lousa, valorizando o que foi feito.
Usando uma das soluções para construir no quadro a reta numérica, ao expor os números em uma reta, deve-se
questionar se existem outros números inteiros entre aqueles, espera-se que a resposta seja positiva, em seguida pede-se
para que eles indiquem tais números.
Dessa forma é construída parte da reta numérica, e aproveitando, pode-se explicar os conceitos de:
 Comparação de números inteiros: Entre dois números inteiros quaisquer, o maior é aquele que está mais à
direita na reta numérica.
 Módulo de um número inteiro: Chama-se módulo de um número inteiro a distância ou afastamento desse
número até o zero, na reta numérica. Representa-se o módulo de um número xpor |x|.
 Números inteiros opostos ou simétricos: Dois números inteiros que estão à mesma distância do zero (possuem módulos iguais), mas situados em lados opostos na reta são chamados inteiros opostos ou simétricos.
Você também poderá pedir que os alunos procurem um caminho, onde haja uma outra regra, em que todos os
números do caminho se incluam, por exemplo, pode ser um caminho onde todos os números são múltiplos de 2, ou
divisíveis por 3, ou estão em ordem decrescente.

Atividade Inicial
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário
Software “Marque V
ou F”que pode ser

Verdadeiro

acessado em http://

ou Falso

mdmat.mat.ufrgs.br/
anos_iniciais/objetos/
lista.htm

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Nesta atividade, através do uso
de um software interativo, o
conceito de fração será explorado através de comparações de
retângulos. Os alunos deverão
avaliar se as sentenças propos-

turma dividida em
duplas ou

30 minutos

em trios

tas são verdadeiras ou falsas
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Aspectos operacionais
Esta é uma atividade exploratória. Os alunos deverão comparar os retângulos apresentados e avaliar se as sentenças
propostas são verdadeiras ou falsas.

Aspectos pedagógicos
 Inicialmente, mostre aos alunos como pegar as peças para sobrepor aos retângulos e deixe-os experimentar à vontade, por um tempo determinado.
 Em seguida, faça algumas sentenças com os alunos.Escolha as sentenças mais simples, como por exemplo:
três vezes maior, cinco vezes maior, a metade;
 Verifique se o aluno identifica qual é a parte e qual é o todo;
 Talvez seja necessário relembrar formalmente o que significa dois terços, um sexto, dois quintos;
 Muitos alunos mais velhos sentem necessidade de fazer anotações, isso lhes proporciona mais segurança
em relação à compreensãodo conteúdo.Por isso, faça algumas representações no quadro, de acordo com
as dificuldades percebidas.
 Os alunos podem apresentar dificuldades em avaliar as sentenças.
 Ao longo da atividade, se surgir alguma dúvida pertinente em uma dupla, discuta-a coletivamente com os
demais alunos.

10

Folha de atividades – Marque V ou F
Nome da escola: ________________________________________________________
Nome do aluno: ________________________________________________________
Você está acessando um software chamado “Marque V ou F”. No início de cada jogo, você verá a seguinte interface:

Você deve decidir se cada sentença é verdadeira ou falsa.
Para fazer comparações entre os retângulos, você pode clicar na barra superior, selecionar um retângulo auxiliar
e sobrepô-lo a qualquer um dos retângulos dispostos ao lado das sentenças. Por exemplo, para avaliar as duas primeiras
sentenças, colocamos dois retângulos amarelos C sobre o retângulo rosa F.

Matemática e suas Tecnologias · Matemática
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Consideramos a primeira sentença verdadeira e marcamos (com um clique do mouse) V no quadradinho ao lado
da primeira sentença. (para marcar F, clique duas vezes no quadradinho. Para alterar uma escolha já feita, basta clicar
uma vez no quadradinho correspondente).
Sempre que necessário, use o botão

para retirar os retângulos auxiliares que foram utilizados.

Por vezes, é necessário usar mais de um tipo de retângulo para efetuar as comparações. Por exemplo, para avaliar
a afirmação “o comprimento de F é dois terços do comprimento de H”, usamos os retângulos auxiliares C e F.

Após avaliar todas as sentenças apresentadas, clique no botão “Conferir” para verificação de sua resposta.
Na próxima tela, ilustramos nossas respostas:

12

Se suas escolhas não estiverem corretas, faça as alterações necessárias.
Quando suas escolhas estiverem corretas, selecione um novo jogo.

Matemática e suas Tecnologias · Matemática
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Páginas no material do aluno

Seção 1 – Números Inteiros
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário
Uma caixa

Identificando

de giz, folha

coordenadas

de atividade

na reta

e espaço da

numérica

quadra poliesportiva

09 a 14

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Esta atividade traz a proposta de
uma dinâmica corporal que se utiliza
do esquema de flechas para apresentar a localização das coordenadas

Não é
necessário

na reta numérica e resolver alguns
problemas envolvendo números

dividir a

45 minutos

turma

positivos e negativos

Aspectos operacionais
Professor, essa atividade propõe uma dinâmica corporal a ser desenvolvida na quadra poliesportiva da sua
unidade escolar. Tal dinâmica é pautada na utilização do esquema de flechas para apresentar a localização das coordenadas na reta numérica e resolver alguns problemas envolvendo números positivos e negativos.
Com o objetivo de tornar mais concreta a movimentação para a direita e para a esquerda sobre o eixo e dar a
ela uma maior significação, para aplicar a dinâmica você deverá fazer o seguinte:
 Leve seus alunos para a quadra poliesportiva da escola. Reserve o espaço com antecedência para o horário
de sua aula, para que esta não aconteça junto com outra atividade esportiva de outra turma.
 Utilize uma das linhas laterais da marcação do campo como apoio para construção de uma reta numérica.
Para evitar que os alunos se dispersem, uma vez que estarão fora do espaço da sala de aula, prepare o desenho da reta numérica no chão da quadra um pouco antes de conduzi-los para lá.
 Normalmente a linha lateral da quadra já é naturalmente dividida ao meio pela linha de meio de campo.
Nesse ponto indique o zero e marque cada inteiro com espaço de um passo entre eles (é importante tentar
manter a mesma distância entre os pontos marcados) para determinar a unidade.
 Posicione-se de frente para o centro da quadra, sobre o zero e marque os positivos à sua direita e os negativos a sua esquerda. Escreva no chão, ao lado de cada marcação, as coordenadas de cada ponto – deverá
ficar parecido como o ilustrado na figura a seguir:
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 Em seguida, escolha um aluno (vamos chama-lo aqui, genericamente, por João) para fazer a movimentação
sobre a reta numérica e proponha aos alunos às seguintes questões:
1. Partindo da posição +3, João movimenta-se 5 passos (unidades) para direita. Qual será sua posição? (Resposta: +8)
2. Partindo da posição -2, João anda 8 passos (unidades) para esquerda. Qual será sua posição? (Resposta: -10)
3. Partindo da posição -7, João movimenta-se 10 passos (unidades) para direita. Qual será sua posição? (Resposta: +3)
4. Partindo da posição +6, João anda 11 passos (unidades) para esquerda. Qual será sua posição? (Resposta: -5)
5. Agora, se João caminhou 12 passos (unidades)para direita e encontrou uma amiga (escolha uma aluna para representar essa amiga sobre a reta numérica) que estava na posição +5. Qual foi sua posição de partida? (Resposta: -7)
6. João partiu da posição 10 e parou na posição -7, qual foi o deslocamento realizado por ele? (Resposta: 17
passos (unidades))
7. Partindo da posição 0, João anda 4 passos (unidades) para esquerda e pára ao encontrar um amigo (escolha
um aluno para representar esse amigo sobre a reta numérica). Logo em seguida anda 6 passos (unidades)
para esquerda. Qual será sua posição? (Resposta: -10)
8. Qual será a posição do João após movimentar-se 4 passos (unidades) para direita e 5 passos (unidades) para
esquerda, sabendo que partiu da posição 0? Qual foi a distância percorrida por ele? (Resposta: -1; 9 passos
(unidades))
9. Partindo da posição 0, João anda 8 passos (unidades) para esquerda e para ao encontrar um amigo (escolha
um aluno para representar esse amigo sobre a reta numérica). Logo em seguida anda 6 passos (unidades)
para direita. Qual será sua posição? Qual foi a distância percorrida por ele? (Resposta: -2; 14 passos (unidades))
10. Partindo da posição -7, João movimenta-se 10 passos (unidades) para direita. Qual será sua posição? (Resposta: +3)

Matemática e suas Tecnologias · Matemática
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 Agora proponha que os alunos respondam as próximas questões, contidas na folha de atividades disponível no seu DVD, sem que o “João” efetue os movimentos indicados, e peça para que anotem as suas respostas (podem usar giz para anotar no chão mesmo).
No final da atividade, os próprios alunos poderão efetuar os movimentos indicados nas questões para confirmar ou corrigir suas anotações.

Aspectos pedagógicos
Se a sua turma tem como característica a facilidade de dispersão, chame vários alunos para que alternadamente
ocupem o lugar de “João” durante a dinâmica.
É importante marcar inteiros, pelo menos, de -10 a +10. Cada passo tem aproximadamente 1 metro e as quaras
poliesportivas possuem em média 27 metros de comprimento, o que permite fazer marcações de um intervalo ainda
maior de inteiros.
Caso a sua unidade escolar não disponha de uma quadra poliesportiva, você poderá aplicar essa atividade no
pátio, em um corredor ou na própria sala de aula. Apenas certifique-se de que o espaço permite que, pelo menos, o
intervalo entre -10 e +10 possa ser desenhado sobre uma linha reta nesse espaço.
Depois de propor o primeiro bloco de questões (oralmente), entregue as folhas de atividades, uma para cada
aluno, para que todos tenham o material ao retornar para a sala de aula.
Ao propor as três últimas questões, você poderá pedir que os alunos tentem responde-las em grupos (de 3 ou 4
alunos), para que possam trocar ideias.
Ao retornar à sala de aula, peça para que os alunos colem a folha de atividades em seus cadernos e tentem resolver, em casa, novamente as questões, na tentativa de fazê-los abstrair da dinâmica, internalizando o esquema de setas
na localização de pontos na reta numérica.
Ao introduzir as operações com números inteiros na seção 2 do material do aluno, você poderá se remeter a essa
dinâmica ao associar os movimentos para a direita com a soma e para esquerda com a subtração de inteiros.

Folha de atividades – Identificando coordenadas na reta numérica
Nome da escola: ________________________________________________________
Nome do aluno: ________________________________________________________
Agora, responda às seguintes questões:
1. Ao se locomover 12 passos (unidades)para esquerda, João tropeça numa pedra, e mesmo envergonhado
continua o trajeto por mais 6 passos (unidades)parando na posição -8.
a) A pedra estava em qual posição?
b) Qual foi seu ponto de partida?
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2. Após andar 13 passos (unidades)para esquerda João lembrou que deveria parar e aproveitar para fazer um
exercício seguido de um alongamento. Sendo assim ele pára e anda 7 passos (unidades) para direita para
se alongar sobre a posição + 2. Qual era sua posição:
a) ao lembrar-se de fazer exercícios?
b) no início do movimento?
c) Qual o total da distância que ele percorreu?
3. Partindo da posição 0, o João anda 4 passos (unidades) para esquerda e pára ao encontrar um amigo. Logo
em seguida anda 6 passos (unidades) para esquerda. Qual será sua posição?

Páginas no material do aluno

Seção 1 – Números Inteiros
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

09 a 14

Descrição Sucinta
Esta atividade tem o

Computador

objetivo de apresentar uma

Construção

com caixas

construção dos números

dos

de som, folha

inteiros e introduzir as

números

de atividades,

principais propriedades

inteiros

lousa, lápis/

das operações de adição e

caneta

multiplicação nesse conjunto
numérico

Divisão da Turma

Tempo
Estimado

O áudio será ouvido
por toda turma. Em
seguida, as questões
propostas podem

45 minutos

ser resolvidas em
grupo (sugestão de 3
alunos)

Aspectos operacionais
Professor, é importante que você reproduza a folha de atividades, com antecedência, de acordo com o
número de alunos da sua turma. Uma outra possibilidade é projetar a folha no quadro de modo que os alunos
possam ver as perguntas e responder em seus cadernos. Sempre é interessante promover uma conversa coletiva
com a turma sobre as respostas, negociando uma resposta geral que poderá ser acrescentada pelos alunos às
que deram inicialmente.
No dia da aplicação da atividade, solicite que a turma se divida em grupos de três alunos, somente após
a execução do áudio. Inicie a aula com a reprodução do áudio: “Negativos”, que está disponível em seu DVD e
também no site: http://m3.ime.unicamp.br/recursos/1280.
Após reproduzir o áudio, distribua uma folha de atividades para cada aluno. É importante lembrar que,
apesar de cada aluno dispor de uma cópia da folha de atividades (de modo que seja possível o registro individual
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do aluno), você, professor, deve sugerir que os alunos tentem responder às questões nela propostas em grupos,
para que possam trocar ideias e, assim, enriquecer a exploração. Nossa proposta é que esses grupos sejam formados por 3 alunos.
Assim que todos os grupos tenham terminado a tarefa, promova uma discussão sobre as conclusões que
eles alcançaram com essa exploração.

Aspectos pedagógicos
Essa atividade foi elaborada a partir da atividade “Negativos” da coleção “M3 Matemática Multimídia” desenvolvida pela UNICAMP, que se encontra disponível em: http://m3.ime.unicamp.br/recursos/1280.
A primeira etapa da atividade é dedicada à reprodução das duas partes do áudio “Negativos”. Esse áudio consiste na apresentação de um programa fictício de rádio, onde a personagem da professora apresenta ao Joãozinho e
à Sofia o conceito dos números negativos. Ela comenta sobre as diferentes maneiras como os matemáticos ao longo
da história trabalharam o conceito dos números negativos.
No programa ainda é apresentado um procedimento de construção do conjunto dos números inteiros que
será explorado com maior detalhamento e profundidade pelos alunos através da primeira questão proposta na folha
de atividades.
Reproduza, quantas vezes forem necessárias, a parte do programa em que a professora explica a construção de
números inteiros, pausando e ajudando-os a compreender tal construção quantas vezes desejar. Só então peça que
os alunos respondam a segunda questão proposta na folha de atividades.
Uma vez concluídas as duas primeiras questões, sugerimos que você resolva a terceira questão no quadro junto com os alunos frisando bastante cada uma das propriedades do conjunto dos números inteiros.

Folha de atividades – Construção dos números inteiros
Nome da escola: ________________________________________________________
Nome do aluno: ________________________________________________________
1ª ETAPA: Reprodução do Programa “Negativos”

2ª ETAPA: O que aprendemos com o programa?
No programa que você acabou de ouvir, a professora apresentou ao Joãozinho e à Sofia o conceito de
número negativo. Ela comentou sobre as diferentes maneiras como os matemáticos ao longo da história trabalharam e receberam esse conceito.
Questão 1: Como foi a recepção da ideia de número negativo pelas comunidades de matemáticos de
diversos países?
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Questão 2: No programa, ainda é apresentado um procedimento de construção do conjunto dos números inteiros. Explique, com suas palavras, essa construção.
Questão 3: Depois de construir esse conjunto numérico, é preciso redefinir as operações de soma e multiplicação de forma que estas continuem valendo para esse novo domínio numérico. Explique com suas palavras
como são realizadas estas operações no conjunto dos números inteiros.

Seção 2 – Operação com Números Inteiros
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Páginas no material do aluno

14 a 26
Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Duplas

25 minutos

Esta atividade tem por objetivo desenJogo das
Pilhas

lápis/caneta,
folha de atividades

volver o raciocínio lógico e familiarizar
os alunos com as operações de adição
e subtração dos números inteiros, por
meio de um jogo que chamamos de
“Jogo das Pilhas”.

Aspectos operacionais
Professor, antes do início da Atividade, é importante que você prepare os materiais necessários para a apresentação do “Jogo das pilhas” e a folha de atividades disponível no seu DVD e neste material. Em seguida, apresente o
“Jogo das pilhas” e explique as regras do jogo.
A partir de uma pilha de blocos formada por retângulos empilhados, os alunos poderão descobrir os valores
desconhecidos, sabendo que a regra é que o número de cada bloco seja a soma dos dois números contidos nos blocos exatamente abaixo dele, conforme a figura a seguir:
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Para explicação e execução da atividade, você, professor, poderá apresentar no quadro um exemplo de uma
pilha de blocose propor que as duplas iniciem o jogo preenchendo com números os blocos em branco, da folha de
atividades, conforme a regra apresentada. Esta primeira pilha pode ser utilizada como exemplo, de forma que o aluno
interaja no preenchimento dos blocos. Para essa etapa, sugerimos 10 minutos.

Aspectos pedagógicos
Professor, é possível que alguns alunos encontrem dificuldades para determinar os números desconhecidos
na pilha, principalmente quando se tratar de números negativos. Aqui, é importante que eles percebam que podem
utilizar operações inversas para encontrar o valor desejado. Se desejar, utilize uma das pilhas como exemplo e a preencha junto com a turma.
Outra dificuldade esperada é a relacionada à adição de números inteiros com sinais diferentes. Se necessário,
retome a ideia de lucro e prejuízo, ou ter e dever, para facilitar a compreensãoDesta forma, acreditamos que as operações com números inteiros sejam realizadas de forma mais natural.

Folha de atividades – Jogo das Pilhas
Nome da escola: ________________________________________________________
Nome do aluno: ________________________________________________________
Questão 1:
Tente descobrir os números que compõem os blocos em branco das pilhas a seguir, seguindo as regras
apresentadas pelo professor.
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(1)

(2)

(3)

Questão 2: Ao preencher as pilhas acima, qual foi o sentido que você optou para iniciar o preenchimento,
isto é, escolheu começar de cima para baixo ou de baixo para cima? Você consegue preencher a pilha usando
outra estratégia? Justifique a sua resposta.

Seção 2 – Operação com Números Inteiros
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Páginas no material do aluno

14 a 26

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

lápis/caneta, tabu-

Esta atividade tem por objetivo

Turma di-

Corrida Ma-

leiro, marcadores e

que trabalhar as ideias de potên-

vidida em

temática

dado (material ane-

cias de números inteiros de forma

grupos de

xo), tesoura e cola

lúdica, por meio de um jogo

4 alunos

Tempo
Estimado

40 minutos

Aspectos operacionais
Professor, antes do início da atividade, é importante que você reproduza o tabuleiro, os marcadores e os dados disponíveis em anexo neste material ou no seu material multimídia. Divida a turma em grupos de tal forma que cada grupo
receba um tabuleiro, uma planificação do dado e quatro marcadores. Sugerimos grupos de quatro ou cinco alunos.
Oriente os alunos a montarem o dado a partir da planificação, observando que as faces apresentam os seguintes valores: -3, -2, -1, 1, 2 e 3.
Em seguida, apresente o jogo “Corrida Matemática” e explique as regras do jogo.
Regras do jogo:
 Os participantes devem colocar seus marcadores na casa de saída e decidirem, entre si, a ordem que jogarão os dados.
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 No primeiro lançamento do dado, cada jogador deve substituir o valor encontrado na primeira expressão
do tabuleiro, □2 - 3, se o resultado da expressão for um número positivo, este representará o número de
casas a serem avançadas, caso seja um número negativo deve voltar ao início.
 A partir da segunda jogada, ele deve lançar o dado e substituir o valor obtido no dado na expressão do
tabuleirocorrespondente à casa em que seu marcador está parado. Por exemplo, se o marcador está na casa
cuja expressão é □2 - 4, e o dado parar no número 3, o jogador avançaria 5 casas, pois (3)2 - 4 = 9 – 4 = 5; caso
o número encontrado fosse - 2, não avançaria nenhuma casa, uma vez que (-2)2 - 4 = 0 e se fosse o número
1, voltaria 3 casas, pois (1)2 - 4 = 1 – 4 = - 3 e assim por diante.
Ganha o jogo aquele que primeiro alcançar a casa de chegada.

Aspectos pedagógicos
Essa atividade foi adaptada de uma proposta apresentadano III Encontro Regional de Educação Matemática e o trabalho original se encontra disponível no site: http://www.sbemrn.com.br/site/III%20erem/relatos/doc/RE_
Madruga_e_Silva.pdf
Alguns alunos podem apresentar dificuldades em relação ao cálculo de potências de números naturais, potências de zero, potências de inteiros negativos e adição de números inteiros com sinais diferentes. Para auxiliar os
alunos, sugerimos que você professor, jogue os dados algumas vezes e realize as operações que forem sorteadas
junto com os alunos, como exemplo, aproveitando para relembrar as regras das operações envolvidas nas expressões.
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Avance para a
casa seguinte

Saída
Chegada

e jogue o dado
□2-3

□0+1

□2-4

□2-2

Volte à saída

-□2+3

□4

□3-4

□2

□2-3

□2-3

novamente
□2-2
□3-3

Volte 2 casas

□2-3

Avance 2 casas
□1

□ -3
2

□2
□2-3
□3-4
□2-3
Avance
para a casa
seguinte

-□ +3
2

□ -3
2

□

1

e jogue o
dado novamente

□ +1
0

Passe
a vez

□ -4
2

Avance
3 casas

Avance para a
□ -1
2

□

2

□ -2
2

casa seguinte e
jogue o dado até
tira um número
negativo

Marcadores (para recorte)
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Planificação do dado (para recorte)

Páginas no material do aluno

Seção 3 – Números racionais
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Comparações

27 a 34

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Software “Menor, igual

Nesta atividade, através

ou maior que um?”que

do uso de um software

turma di-

pode ser acessado em

interativo, os alunos irão

vidida em

http://mdmat.mat.ufrgs.

identificar se as frações

duplas ou

br/anos_iniciais/objetos/

apresentadas são maio-

em trios

Tempo
Estimado

30 minutos

classificando_fracoes.htm res, menores ou iguais a 1

Aspectos operacionais
Esta é uma atividade exploratória. Os alunos deverão organizar as frações apresentadas em três grupos:
as menores do que 1, maiores do que 1 e iguais a 1.
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Aspectos pedagógicos
 Os alunos precisam de um tempo para entender o software, para então estabelecer a compreensão do
conteúdo matemático;
 Como o aluno precisa compreender o significado da fração, peça para que ele escolha uma delas para que
você a represente no quadro;
 Para um melhor aproveitamento da atividade, quando ocorrer qualquer erro, discuta coletivamente, pedindo a ajuda de outros grupos ou incentivando a representação através de um desenho;
 Os alunos podem apresentar dificuldades na classificação das frações, auxilie-os;
 Ao final da atividade, anote no quadro algumas das frações que as duplas registraram em suas tabelas e
discuta com os alunos os mecanismos que utilizaram para classificar cada uma das frações.

Folha de atividades – Menor, igual ou maior que um?
Nome da escola: ________________________________________________________
Nome do aluno: ________________________________________________________
Nesta atividade você será um combatente na selva. Tente conseguir uma patente.
Você está acessando um software chamado “Menor, igual ou maior que um?”. No início de cada jogo, você
enxerga a seguinte interface:
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 Em cada jogo, você deve clicar e arrastar cada fração para o conjunto ao qual ela pertence. Você deve observar o critério que aparece abaixo de cada conjunto: menores do que um; iguais a um; maiores do que um.
 Após classificar todas as frações apresentadas, clique no botão “Conferir” para verificação de sua resposta.
Na próxima tela, ilustramos a classificação que fizemos:

 Ao terminar, anote suas escolhas na tabela abaixo

JOGO

Menores do que 1

Iguais a 1

Maiores do que 1

1
2
3
4

 clique no botão
 Se suas escolhas não estiverem corretas, faça as alterações necessárias (lembre-se de revisar suas anotações).
 Quando suas escolhas estiverem corretas, selecione um novo jogo.
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Páginas no material do aluno

Seção 3 – Números racionais
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Frações
Equivalentes

27 a 34

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Software “Dominó

Nesta atividade, através do

Discreto”que pode ser

uso de um software intera-

turma di-

acessado em http://www. tivo, os alunos irão trabalhar

vidida em

tsampaio.com/ic/objetos/

com frações equivalentes e

domino/index.html

representação gráfica

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

30 minutos

trios

Aspectos operacionais
Cada trio irá disputar uma partida de dominó.

Aspectos pedagógicos
 O grau de dificuldade dessa atividade é de médio para difícil, por isso, para que uma atividade tão interessante não se perca, recomenda-se que na primeira vez seja realizada sob sua orientação e com a turma
através do datashow;
 Sinalize para os alunos os pontos de dificuldade, que são: relacionar as representações desenhadas com as
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frações escritas e dominar as frações equivalentes;
 Alguns alunos podem nunca terem jogado dominó, por isso é importante formar grupos em que eles estejam com aqueles que conhecem o jogo;
 Os alunos terão dificuldades em interpretar o desenho e identificar a fração que o representa;
 Os alunos tendem a contar as bolas brancas e pretas para montar a fração;
 Certifique-se de que eles escrevem o número de bolas pretas sobre o total de bolas, mas leve-os a estabelecer a relação entre as fileiras: uma fileira de pretas e três de brancas relaciona-se a uma parte de quatro,
logo a fração é um quarto.

Folha de atividades – Dominó
Nome da escola: ________________________________________________________
Nome do aluno: ________________________________________________________
Você está acessando um software chamado “Dominó Discreto”. No início da atividade, você enxerga a seguinte
interface:

Ao clicar no botão “COMO JOGAR”, você acessa um tutorial sobre o jogo e suas regras.
Ao clicar no botão “JOGAR”, você dá início a uma partida de dominó. Na primeira tela, você pode identificar
cada um dos três jogadores:

28

Como colocar uma peça no tabuleiro
Na sua vez, você deve posicionar uma peça do dominó na grade do tabuleiro:

Para escolher a peça, clique sobre ela.
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Você pode rodar a peça para encontrar uma posição adequada à sua jogada.

Escolhida a posição da peça, clique sobre ela e a arraste até o lugar desejado no tabuleiro.
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A partida de dominó
 Na primeira jogada, o Jogador 1 escolhe uma de suas peças e a coloca em qualquer posição sobre o tabuleiro.
 Os jogadores se sucedem nas demais jogadas.
 Como em um jogo de dominó, cada jogador deve encaixar uma de suas peças em uma das extremidades livres.
Há duas maneiras de fazer isso: a fração da nova peça deve estar associada a um desenho livre de uma peça já
colocada ou o desenho da nova peça deve estar associado à fração livre de uma peça já colocada. Por exemplo, no
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desenho da peça da esquerda, há três bolas pretas de um total de 12 bolas. Isto é, 3/12. Já na outra peça, temos a
fração 1/4. Como 3/12=1/4, a jogada é válida.

Outra possibilidade seria associar um desenho no caso: 12 bolas pretas em um total de 12 bolas. Isto é, 12/12.
Já na outra peça, temos a fração 1/1. Como 12/12=1/1, a jogada também é válida.

 Cada jogador tem 45 segundos para fazer sua jogada.
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 Passe sua vez, caso não tenha peças que permitam uma jogada válida.

 O jogador que primeiro colocar todas suas peças no tabuleiro é o vencedor.
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Por exemplo, na figura abaixo, o Jogador 1, coloca sua última peça no tabuleiro

34

O pódio nos informa o vencedor e a colocação dos demais jogadores:

Seção 4 – Operações com Números Racionais
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário
Software “Operando
frações”que pode ser
acessado em http://

Operações

mdmat.mat.ufrgs.br/
anos_iniciais/objetos/operando_fracoes.htm

Descrição Sucinta

Páginas no material do aluno

34 a 47
Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Nesta atividade, através do
uso de um software interativo,

turma di-

os alunos irão praticar opera-

vidida em

ções (adição, subtração, multi-

duplas ou

plicação, divisão, potenciação

em trios

25 minutos

e radiciação)com frações

Aspectos operacionais
Os alunos deverão resolver as questões propostas no software..
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Aspectos pedagógicos
 Os alunos precisam de um tempo para entender o software, para então estabelecer a compreensão do
conteúdo matemático;
 Comece relacionando a representação matemática da quantidade com sua representação gráfica para
aproveitar melhor a atividade;
 Para utilizar o tempo proposto para a atividade, escolha quais operações serão realizadas de acordo com
as condições da turma;
 Essa atividade pode ser realizada em mais de uma aula e também como revisão das regras práticas das
operações.
 Os alunos podem apresentar dificuldades em operar com frações, auxilie-os.

Folha de atividades – Retas
Nome da escola: ________________________________________________________
Nome do aluno: ________________________________________________________
Você está acessando um software chamado “Operando frações”. No início da atividade, você enxerga a seguinte interface:
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Você deve selecionar quais operações quer praticar. Feito isso, clique no botão “Começar” para prosseguir.

Para responder a cada um dos problemas propostos, use o mouse para deslizar o seletor e escolher o denominador da fração.

Use o mouse para selecionar “quantas partes” de cada uma das subdivisões correspondem ao numerador de
sua resposta.
6
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Use o botão “Conferir” para verificar sua resposta. Use o botão “Próximo” para prosseguir resolvendo problemas
ou o botão “Novo jogo” para fazer uma nova seleção das operações que deseja praticar.

Caso você não selecione potenciação e radiciação, você pode utilizar um recurso adicional do software.
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A cada problema, você pode usar o botão “Mudar representante” para alternar entre duas diferentes representações das frações envolvidas no problema proposto:

Seção 4 – Operações com Números Racionais
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Disputa no
tabuleiro
circular

Páginas no material do aluno

34 a 47

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tabuleiro, dois

Cada grupo será dividido em 2

dados de frações

equipes de 3 integrantes. Cada

turma

disponíveis na

integrante de cada equipe tentará

dividida

seção “Aspectos

completar o seu tabuleiro circular

em grupos

operacionais” e

através da soma das frações obtidas

de 6

feijões.

no lançamento de dois dados.

Tempo
Estimado

25 minutos
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Aspectos operacionais
A turma é inicialmente dividida em grupos de 6 alunos. Cada grupo se subdivide em 2 equipes adversárias
com 3 integrantes cada. Serão distribuídos para cada grupo um tabuleiro circular e dois dados de frações idênticos
(disponível abaixo).
O jogo inicia com 1 integrante de cada equipe frente a frente no tabuleiro. Define-se o primeiro a jogar através
de um simples “par ou ímpar”.
Este jogador irá lançar os dois dados de frações e deverá marcar com feijões as frações obtidas ou o resultado
da soma dessas frações.
Por exemplo:
Se numa jogada, o aluno obteve as faces
ou a fração

e

,terá a opção de marcar no tabuleiro essas mesmas frações

que é o resultado da soma dessas duas faces dos dados.

O objetivo do jogo é marcar todo o tabuleiro com os feijões.
Caso o jogador conseguir uma combinação nos dados que não possa ser marcada no tabuleiro, não poderá
realizar nenhuma marcação, perderá a vez para seu adversário.
O aluno que marcar todo o tabuleiro primeiro vence a rodada e marca 1 ponto para sua equipe. No total serão
3 disputas em razão da existência de 3 integrantes em cada equipe.
O professor poderá em seguida, gerar novas disputas com as equipes vencedoras de cada grupo.
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Aspectos pedagógicos
Durante a execução da atividade 1, verifique como os alunos utilizam as informações do enunciado e da figura
para a resolução dos problemas.
Auxilie os alunos que apresentam dificuldades, relembrando as definições e resultados.
Na Atividade 2, enfatize a necessidade de utilizarem os conceitos básicos, pois é importante que eles utilizem a imagem conceitual que foi modificada após as aulas. Esta etapa pode estar articulada à seção Veja ainda no material do aluno.

Seção 4 – Operações com Números Racionais
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Corrida de
frações

Material
Necessário
folha de
atividades
e tesoura

Páginas no material do aluno

34 a 47

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Cada grupo deverá responder às duas

turma di-

atividades contidas na folha de atividades

vidida em

sobre soma de frações utilizando as barras

duplas ou

de frações para auxiliar nas operações.

em trios

Tempo
Estimado

20 minutos

Aspectos operacionais
Inicialmente, a turma deve ser dividida em duplas ou em trios, pois juntos terão condições de discutir sobre as
atividades e tentar soluções para as mesmas.
Cada grupo receberá uma folha de atividades na qual contém duas tarefas e 6 tiras que deverão ser recortadas
antes de iniciar os exercícios para auxiliar no desenvolvimento das soluções.

Aspectos pedagógicos
 Estimule os alunos a efetuar cálculos segundo os procedimentos ensinados nas aulas;
 Se as dificuldades persistirem, oriente-os a usar as tirinhas de papel como material manipulável auxiliar;
 Para resolver a segunda situação, os alunos podem sentir um pouco de dificuldade na realizaçãodas operações necessárias. Se a opção for a resolução através de cálculos, pode haver dificuldades no cálculo do
MMC dos denominadores. Assim, auxilie os alunos mostrando que tanto nas frações de Zico quanto nas de
Zeca, o MMC será o mesmo: 12.
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Folha de atividades – Questões de avaliações de larga escala
ou concurso
Nome da escola: ________________________________________________________
Nome do aluno: ________________________________________________________
A professora de uma escola da cidade vizinha fez uma atividade com os alunos chamada Corrida de Frações.
Nesta atividade, havia uma pista de corrida em linha reta desenhada no quadro branco e carrinhos de papel colados com fita adesiva na linha de início da pista. Os alunos sorteavam em uma urna 3 cartões com frações e, em seguida,
calculavam a soma dessas frações. O resultado representava a distância que o carrinho iria percorrer nessa pista desenhada no quadro. Para auxiliar a representação dessas distâncias, os alunos usaram as faixas de papel disponibilizadas abaixo.
Recorte as faixas abaixo e resolva as seguintes situações encontradas naquela aula.

Situação 1:
Veja as frações sorteadas por três jogadores:
Zico:

Zeca:

Zuca:

Quem ganhou o jogo?
Situação 2:
Dois jogadores estão jogando um contra o outro. Zico acabou de fazer seu 3º sorteio e Zeca ainda vai fazer o
seu último. Veja os resultados até esse momento:
Zico:2/4,1/3,2/1Zeca: 4/3,4/6, ...
Zeca, então, faz o sorteio e vê apenas que a fração que tirou tem o número 4 como denominador. Quais números donumerador lhe darão a vitória?

42

Seção – Avaliação da Aprendizagem: Números Inteiros
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Avaliação
da Unidade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Folha de

Esta atividade sugere um instrumento

atividades,

avaliativo para a unidade dividido em

material do

duas etapas: registro de aprendizagens

aluno, lápis/

e questões objetivas a serem escolhi-

caneta

das a critério do professor

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Participação individual dos

40 minutos

alunos

Aspectos operacionais
Para o momento de avaliação, sugerimos a utilização do último tempo de aula destinados à unidade 2. A seguir
apresentamos sugestões para a avaliação das habilidades pretendidas nesta unidade. Dividiremos nossas sugestões
avaliativas em duas etapas, conforme explicitadas a seguir.
Etapa 1: Registros de aprendizagens (Momento de Reflexão)
Aqui, você poderá propor que o aluno registre individualmente, na folha de atividades, disponível para reprodução neste material e no seu DVD, as aprendizagens matemáticas adquiridas com o estudo desta unidade. Para nortear esta avaliação, apresentamos algumas questões para os alunos, que podem complementar àquelas do material
do aluno no que tange a avaliação do desenvolvimento das habilidades matemáticas pretendidas:
 Reconhecer o conjunto dos números inteiros;
 Reconhecer números opostos ou simétricos;
 Identificar o módulo de um número inteiro;
 Efetuar operações com números inteiros;
 Efetuar potências e raízes com números inteiros;
 Resolver problemas envolvendo as operações no conjunto dos números inteiros.
Sugerimos também, que este material seja recolhido para uma posterior seleção de registros a serem entregues ao seu formador no curso de formação presencial. Desta forma, esperamos acompanhar com você como os
alunos estão reagindo aos caminhos que escolhemos para desenvolver este trabalho, para se for o caso, repensá-los
de acordo com as características apresentadas.
Etapa 2: Questões objetivas
Sugerimos nesta etapa, a escolha de pelo menos uma questão objetiva, disponível na seção Avaliação da
Aprendizagem do material do aluno, que contemplaas habilidades pretendidas nesta unidade para compor o instrumento avaliativo.
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Sugestões de questões objetivas para a avaliação da aprendizagem:
1. Podemos afirmar que:
a) todo número natural é inteiro.
b) todo número inteiro é natural.
c) todo número inteiro negativo é natural.
d) todo número natural é inteiro negativo.
2. O oposto de – 3 é:
a) 3
b) - 3
c) 0
d) -6
3. O conjunto dos inteiros negativos maiores que –7 é:
a) {..., -9, -8, -7}
b) {-7, -6, -5, -4, -3, -2, -1}
c) {-6, -5, -4, ...}
d){-6, -5, -4, -3, -2, -1}
4. Qual a expressão tem como valor 150?
a)135 – 57 + 40
b) – 24 + 144 – 325 + 94 + 100
c)220 – 164 + 108 – 81 + 67
d) – 35 + 186 – 42 – 28 + 60
5. Assinale a igualdade verdadeira:
a) – 22 = ( – 2)2
b)( – 4)1 = 41
c)( – 3)2 = 32
d)( – 8)0 = – 1
6. O valor da expressão – 3 . ( – 4) – 5 + ( – 1)2é:
a)6
b) – 16
c)8
d) – 18
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7. O valor da expressão: [(4 – 3)

(52

5 – 4) – 26 ]

( – 4 – 3) + 60 é:

a) – 115
b)115
c) – 235
d)235
8. O módulo do valor da expressão 12 – 17 + 3 . (- 1) é igual a:
a) – 8
b) – 2
c) 2
d) 8
9. Somando dois números negativos temos, como resultado:
a)um número positivo.
b)um número negativo.
c)não podemos somá-los.
d)nada podemos afirmar.
10. Podemos afirmar que:
a)o simétrico do oposto de 5 é 5.
b)o oposto de –(– 5) é 5.
c)o módulo de 7 é – 7
d)o valor absoluto de (– 10)é igual ao antecessor de 10.

GABARITO DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

A

D

C

C

C

D

A

B

A

Folha de atividades – Momento de Reflexão
Nome da escola: ________________________________________________________
Nome do aluno: ________________________________________________________
Neste momento, propomos que você retome as discussões feitas na unidade 2 e registre as aprendizagens matemáticas adquiridas com o estudo desta unidade. Para ajudá-lo nos seus registros, tente responder as questões a seguir:
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Questão 1: Qual foi o conteúdo matemático estudado nessa unidade?

Questão 2: Cite alguma situação do cotidiano que envolve os conhecimentos aqui estudados.

Questão 3 : Copie os números da listagem abaixo, ordenando-os do maior para o menor:

Questão 4: Complete as afirmações abaixo:
a) Quando multiplicamos um número inteiro positivo por outro número inteiropositivo, obtemos um número
________________________________________.
b) Quando multiplicamos um número inteiro positivo por outro número inteironegativo, obtemos um número
________________________________________.
c) Quando multiplicamos um número inteiro negativo por outro número inteironegativo, obtemos um número
________________________________________.

Questão 5: Para encontrar os resultados das operações: Helena usou as regras a seguir:
• Números com sinais iguais, o resultado é positivo.
• Números com sinais diferentes, o resultado é negativo.
Verifique quais resultados encontrados por Helena estão incorretos:

a) - 12 + 2 = - 10

b) - 12 - 2 = + 14

c) + 12 - 2 = - 10

d) 12 + 2 = + 14

e) - 12 - (+ 2) = + 14

f ) - 12 - (- 2) = - 10

g) 12 - (+ 2) = - 10

h) 12 - (- 2) = 14

i) - 12 x 2 = - 24

j) - 12 x (- 2) = 24

k) 12 x 2 = 24

l) 12 x (- 2)=-24

m) 12 : 2 = 6

n) 12 : (- 2) = - 6

o) - 12 : (- 2) = 6

p) - 12 : 2 = - 6

Quais dicas você daria à Helena para que ela não cometa mais esses erros?
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Seção – O que perguntam por aí?
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade
Questões
de avaliações
externas

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

–

Duplas

–

Imagem para projeção disponível
neste material e no DVD do
professor; material do aluno

Aspectos operacionais
A seção O que pedem por aí?, do material do aluno, são apresentadas questões de avaliações externas que
envolvem números inteiros e suas operações trabalhados nesta unidade. Essas questões já se encontram resolvidas
no material do aluno, mas você poderá trabalhá-lasa partir da projeção das imagens disponíveis no seu DVD e nesse
material, conforme a seguir.
N.D: É necessário ajustar as páginas acima depois que o material for diagramado.
N.D: Colocar o texto abaixo num quadro de acordo com a diagramação do material do aluno.
1. SAERJ - A tabela abaixo mostra as temperaturas mínimas registradas durante uma semana do mês de julho,
numa cidade do Rio Grande do Sul.
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Qual é o gráfico que representa a variação da temperatura mínima nessa cidade, nessa semana?

RESPOSTA: Letra C
Comentários: Possivelmente, o aluno que escolheu as alternativas (a) e (b) não compreendeu a correspondência entre os dados da tabela e os pontos no gráfico. Já o aluno que optou pela alternativa (d) possivelmente se
confundiu com o sinal da temperatura registrada na 4ª feira, identificando no gráfico +1°C ao invés de -1°C.

2. (SAEB) Os números –2 e –1 ocupam na reta numérica abaixo as posições indicadas respectivamente pelas letras:

(A) P, Q
(B) Q, P
(C) R, S
(D) S, R
RESPOSTA:Letra A
Comentários: Possivelmente, o aluno que optou pela alternativa (B), identificou corretamente as letras que
representam os números dados, mas se confundiu ao não observar a respectiva ordem. O que optou pela alternativa
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(C), além de não considerar a ordem, não considerou os sinais negativos dos números dados. Já o aluno que escolheu
a alternativa (D) cometeu o mesmo erro dos sinais, mas possivelmente tentou reconhecer as respectivas ordens ao
corresponder 2 ao -2 e 1 ao -1.

3. Dois automóveis estão em pontos diferentes de uma mesma estrada e distantes igualmente de um posto
de combustível, tal problema pode ser representado por dois números inteiros diferentes que possuem o mesmo
módulo: 20. Quais são esses números?
RESPOSTA:+20 e -20.
Comentários: Aqui é importante que os alunos reconheçam os conceitos de módulo e números simétricos
trabalhados no decorrer da unidade. É importante que reconheçam o módulo de um número inteiro como a distância
ou afastamento desse número até o zero na reta numérica e números opostos ou simétricos como números inteiros
que estão à mesma distância do zero, mas situados em lados opostos na reta.

4. SAERJ- Cíntia conduzia um carrinho de brinquedo por controle remoto em linha reta. Ela anotou em uma
tabela os metros que o carrinho andava cada vez que ela acionava o controle. Escreveu valores positivos para as idas
e negativos para as vindas.

Após Cíntia acionar o controle pela sexta vez, a distância entre ela e o carrinho era de:
(A) -11 m. (B)11 m. (C) -27 m. (D)27 m.
RESPOSTA: Letra B
Comentários: A questão proposta leva o estudante a compreender a ideia de representação na reta numérica
e realizar operações com números inteiros.
+ 17 – 8 + 13 + 4 – 22 + 7 = 11 m.
É importante que o aluno reconheça a posição de Cíntia como o ponto referencial do zero na reta e associe as
posiçõescom sinais opostos a movimentos em sentidos contrários, por exemplo, para a direita (ou para frente) com
sinal positivo e para a esquerda (ou para trás) com sinal negativo.
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5. (SAERJ) Simplifique a expressão abaixo para determinar o valor de A.

O valor de A é:

RESPOSTA: Letra C
Comentário: A questão trabalha com o cálculo de potências fazendo uso das propriedades. Aqui cabe uma
revisão de propriedades de potências de mesma base.

Aspectos pedagógicos
Após a resolução desta questão em aula, você pode promover uma análise coletiva das respostas encontradas
pelos alunos, com uma breve discussão a respeito dos possíveis erros (erros mais comuns) por eles cometidos.

Atividade complementar

Seção Atividade de Consolidação e Avaliação
dos conteúdos trabalhados
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade
Exercícios
Complementares
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Material
Necessário

Descrição Sucinta

Folha de Atividades disponível
para reprodução na pasta
“Material DVD”, material do aluno,
compasso, lápis/cane

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Turma di–

vidida em
duplas ou
em trios

–

Aspectos operacionais
Peça que os seus alunos organizem-se em duplas ou em trios. Mas procure distribuir uma folha de atividades
para cada aluno para que todos possam ficar com uma cópia do material tornando-o mais uma fonte de consulta.
Escolha previamente quais os exercícios se adéquam melhor à realidade de sua turma e à abordagem escolhida para apresentação dos conceitos introduzidos na Unidade 2.
Depois dos alunos concluírem o conjunto de exercícios que você escolheu aplicar, procure discutir as soluções apresentadas pelos alunos, valorizando cada estratégia mesmo que esta não tenha o conduzido a uma resposta verdadeira.
Procure incentivar os alunos a executar tais exercícios sem a sua intervenção, enquanto professor. Esses exercícios
podem favorecer o desenvolvimento da autonomia dos alunos no que diz respeito à habilidade de resolver problemas.

Aspectos pedagógicos
A seguir, apresentamos alguns exercícios que podem auxiliar você, professor, na fixação de algumas noções
importantes do estudo de números inteiros, trabalhadas ao longo dessa unidade tanto no material do aluno quanto
nas atividades sugeridas neste material. Com esses exercícios você, professor, terá a oportunidade de fixar a localização de pontos na reta numérica e suas coordenadas, a identificação, a comparação e as relações entre números
positivos, negativos e o zero, a noção de simétrico ou oposto de um número inteiro, a noção de módulo ou valor
absoluto de um número inteiro e as operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação)
com números inteiros.
Esses exercícios foram dispostos em uma folha de atividades (que se encontra disponível para reprodução na
pasta “Material DVD”) e poderá ser aplicada de forma fracionada ao término de cada seção do material do aluno ou
de uma só vez no momento reservado para a consolidação dos conteúdos trabalhados.
Não é necessária a aplicação da totalidade dos exercícios. Apenas selecione para a aplicação os exercícios que
julgar mais adequados ao ritmo de aprendizagem e características particulares de sua turma. Você também poderá
encontrar as soluções desses exercícios em um arquivo no Grid de aula de seu DVD.

Folha de atividades – Exercícios Complementares
Nome da escola: ________________________________________________________
Nome do aluno: ________________________________________________________
1. Assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso:
a) ( ) Todo número positivo é maior que zero.
b) ( )

Qualquer número positivo é maior que qualquer número negativo.

c) ( ) Qualquer número negativo é maior que zero.
d) ( )

Quanto menor for o número negativo, maior será o seu módulo.
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2. Usando os sinais <, > ou =, compare:
a)4 ....... – 9
b)– 18 ....... 56
c)– 39 ....... –10
d)|– 9| ....... |– 10|
e)–(– 3) ....... 3
f) – (– 4) ....... – 4

3. Qual o valor da soma de todos os número inteiros compreendidos entre – 100 e 100?

4. Qual é o sinal do produto dos números inteiros que:
a) São maiores que -100 e menores que zero.
b) São maiores ou iguais a -100 e menores que zero.
c) São maiores que -100 e menores que 100.

5. Responda:
a) A soma de dois números inteiros é 42. Um desses números é –89. Qual é o outro?
b) O produto de dois números inteiros é 180. Um deles é –12. Qual é o outro?
c) O quociente exato de dois números inteiros é –20. O divisor é 4. Qual é o dividendo?

6. Na reta numerada, a partir do zero, andei 4 unidades no sentido positivo e, a partir daí, andei 12 unidades no
sentido negativo. Qual foi o número no qual parei?

7. Observe a figura e determine:

a) os números correspondentes aos pontos A, B, C e D.
b) os simétricos (ou opostos) dos números correspondentes a A, B, C e D.
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8. Na reta numerada, saí do número 7, andei 11 unidades no sentido negativo e, a partir daí, 6 unidades no sentido positivo. Qual o valor do simétrico do número onde parei?

9. Considere o quadro a seguir. Quais dos radicais possuem como raiz um número inteiro? Caso tenha raiz inteira,
qual é?
Radicais

Pertence a

?

Resultado

Justificativa

10. Às 10 horas, a temperatura era de 3ºC. Duas horas depois o termômetro registrou –2ºC. Nesse caso:
(A)

A temperatura diminuiu 2 graus.

(B)

A temperatura aumentou 5 graus.

(C)

A temperatura diminuiu 5 graus.

(D)

A temperatura diminuiu 3 graus.

(E)

A temperatura aumentou 3 graus.
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11. Observe como foi marcado o ponto de coordenada 1 na reta numerada:

Qual a distância entre o ponto de coordenada –3 e o ponto de coordenada 5?
(A)12 cm
(B) 15 cm
(C) 20 cm
(D) 24 cm
(E) 30 cm

12. Considere a sequência – 18, – 15, – 12, – 9, x, y, z, ... Com relação aos números x, y e z, podemos afirmar que:
(A) os três são negativos.
(B) exatamente dois são negativos.
(C) apenas um é negativo.
(D) os três são positivos.
(E) n.d.a.

13. Quantos números inteiros têm módulo menor que 7?
(A) 7
(B) 8
(C) 12
(D) 13
(E) 14
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14. Quantos são os inteiros negativos que têm módulo menor que 5?
(A) 9
(B) 8
(C) 6
(D) 5
(E) 4

15. Qual o menor número inteiro x, tal que – x – 20 seja um número negativo?
(A) –21
(B) –20
(C) –19
(D) 19
(E) 21

16. Observe as afirmações:
I. x é um número inteiro positivo.
II. y é um número inteiro negativo.
Então é verdade que:
(A) x = y
(B) x < y
(C) x > y
(D) x < 0
(E) y > 0
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17. (FAETEC) No extrato bancário de Vanessa Soares há as seguintes indicações de movimentações:

Data

Histórico

Valor em R$

23/11

Saldo anterior

+ 450,00

25/11

Cheque compensado

- 280,00

28/11

Depósito em dinheiro

+ 138,00

02/12

Pagamento de conta de telefone

-72,00

O saldo após esse extrato é de:
(A) R$ 940,00
(B) R$ 308,00
(C) R$ 236,00
(D) R$ 104,00
(E) R$ 40,00

18. (CEFETEQ) Determine o valor do produto:
(99-9).(99-19).(99-29)...(99-189).(99-199)

Respostas e Comentários – Exercícios Complementares
1.
a) (V) b) (V)c) (F)d) (V)

2.
a) >b) < c) <d) <e) =f) >

3. Zero. (Obs.: Os alunos devem perceber que todos os números do intervalo, possuem seu simétrico também
dentro do intervalo. Sendo assim, ao efetuar a sua soma com o seu simétrico isso resulta em zero)

4.
a) Negativo (Obs.: São 99 números negativos nesse intervalo. Sendo o número de sinais negativos ímpar, temos
o sinal do produto negativo).
b) Positivo (Obs.: São 100 números negativos nesse intervalo. Sendo o número de sinais negativos par, temos o
sinal do produto positivo).
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c) Neutro (Obs.: O zero faz parte do intervalo, logo o produto é igual a zero que é neutro).

5.
a) 131b) – 15c) – 80

6.– 8.

7.
a) A = –6, B = –4, C = 2 e D = 7.
b) A = 6, B = 4, C = –2 e D = –7.

8. –3.

9.
Radicais

Pertence a

?

Resultado

Justificativa

Não
, e não há inteiros entre 7 e 8.

Sim

-1

Não

(-1) = -1
5

Raízes de números negativos com índice par não são inteiras, pois não há
inteiros que elevados a uma potência par resultem em um número negativo.

Não

Raízes de números negativos com índice par não são inteiras, pois não há
inteiros que elevados a uma potência par resultem em um número negativo

Sim

5
, pois 53 = 125

Sim

-4
, pois (–4)3 = -64

Sim

7
, pois (7)2 = 49
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10. Letra C.

11. Letra D

12. Letra B.

13. Letra D.

14. Letra A.

15. Letra C.

16. Letra C.

17. Letra C.

18. Zero
(Obs.: Basta notar que o fator (99 – 99) figura entre os fatores do produto dado. Como (99 – 99) é igual a zero, e
zero quando multiplicado por qualquer número resulta em zero, o resultado da multiplicação indicada é igual a zero).
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Seção – Avaliação de Aprendizagem – Números Racionais

Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Esta etapa pode estar articulada à seção “Veja ainda” no material do aluno.
Registros
de aprendizagens

Cópias do

Aqui, você poderá propor que o aluno

texto da seção

registre individualmente, numa folha

Individual-

aspectos

de papel, as aprendizagens matemá-

mente

operacionais

ticas adquiridas com o estudo desta

25 minutos

unidade, bem como a resolução dos
exercícios de revisão

Aspectos operacionais
Resolva os exercícios da folha de atividades para o aprimoramento e registro das aprendizagens que obteve
durante as últimas aulas.

Aspectos pedagógicos
 Durante a execução da atividade 1, verifique como os alunos utilizam as informações do enunciado e para
a resolução do problema.
 Auxilie os alunos que apresentam dificuldades, relembrando as definições e resultados.
 Enfatize a necessidade dos conceitos básicos para a realização da Atividade 2, pois é importante que eles
utilizem a imagem conceitual que foi modificada após às aulas.
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Folha de atividades – Registros de Aprendizagens
Nome da escola: ________________________________________________________
Nome do aluno: ________________________________________________________
Atividade 1:
1. Defina com suas palavras o que significa:
a. Número Racional:
b. Representação Fracionária:
c. Representação Decimal:
d. Frações equivalentes:
e. Porcentagem:

2. Quando duas frações têm o mesmo numerador e denominadores diferentes, qual delas representa o maior
número? Justifique.
Atividade 2:
1. Leia a seguinte situação: João e Maria compraram para o jantar uma lasanha congelada de 600 gramas.
Após prepará-la, eles partiram ao meio, ficando metade para cada um.João comeu sua parte, e Maria, já
satisfeita, deu 1/3 de sua parte para João.
a. Escreva a fração que representa a parte da lasanha toda que ela deu a João.
b. Represente através de uma operação entre frações a quantidade da lasanha toda que Maria comeu.
c. Resolva a operação que você escreveu no item b.
d. Represente através de uma operação entre frações a quantidade da lasanha toda que João comeu.
e. Resolva a operação você escreveu no item d.
f. Escreva a fração que representa a diferença entre as quantidades de lasanha que João e Maria comeram
considerando os resultados encontrados por você nos itens c e e.

2. Responda às perguntas:
a. Uma pizzaria vende pedaços de 1/4 de pizza.Se ainda restam 5 1/2 pizzas, quantos pedaços ainda poderá vender?
b. Com 6 litros de suco, quantas garrafinhas de 1/3 de litro são possíveis encher?
c. Com 2 1/(4 )litros de leite, quantos copos de 1/2 litro são possíveis encher?
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Seção – Avaliação de Aprendizagem – Números Racionais

Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Sugerimos nesta etapa, a escolha de
uma questão que contemple uma
Questões de

habilidade pretendida nesta unidade

avaliações de

cópias das

para compor o instrumento avaliativo.

Individual-

larga escala ou

questões

A ideia é que o aluno se familiarize

mente

concurso

20 minutos

com questões cobradas em avaliações
de larga escala, como ENEM, vestibulares, concursos, etc

Aspectos operacionais
A seguir, oferecemos questões sobre geometria analítica.

Aspectos pedagógicos
 Após a resolução das questões, proponha uma discussão sobre as soluções encontradas.
 Possivelmente, aparecerão soluções divergentes. Pondere as equivocadas ressaltando onde reside o erro.
 As questões, em geral, têm em suas alternativas erradas sempre uma justificativa com erro plausível. Obviamente, isso não está evidente na alternativa. Dessa forma, procure identificar o erro que gerou cada uma
das alternativas e discuta com os alunos.
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Folha de atividades – Questões de avaliações de larga escala
ou concurso
Nome da escola: ________________________________________________________
Nome do aluno: ________________________________________________________
Questão 1: (CEFET – 2010) Manuela dividiu um segmento de reta em cinco partes iguais e depois marcou as
frações 1/3 e 1/2 nas extremidades, conforme a figura abaixo. Em qual dos pontos Manuela deverá marcar a fração 2/5?

a) A		

b) B		

c) C		

d) D

Questão 2: (ENEM 2009)
A música e a matemática se encontram na representação dos tempos das notas musicais,conforme a figura seguinte.

Um compasso é uma unidade musical composta por determinada quantidade de notas musicais em que a soma
das durações coincide com a fração indicada como fórmula do compasso. Por exemplo, se a fórmula de compasso for ½
, poderia ter um compasso ou com duas semínimas ou uma mínima ou quatro colcheias, sendo possível a combinação
de diferentes figuras. Um trecho musical de oito compassos, cuja fórmula é 3/4 , poderia ser preenchido com:
a) 24 fusas.
b) 3 semínimas.
c) 8 semínimas.
d) 24 colcheias e 12 semínimas.
e) 6 semínimas e 8 semicolcheias.
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M aterial

do

P rofessor

Volume 1 • Módulo 1 • Matemática • Unidade 2

Cálculo
Algébrico
Érika Silos de Castro (coordenação), André Luiz Martins Pereira, Luciana Felix da Costa Santos e Renata Cardoso Pires de Abreu

Introdução
Na unidade 2 do material do aluno, são apresentadas algumas situações
que podem ser representadas e resolvidas através da álgebra. Nesta unidade, o
aluno terá a oportunidade de aprender como utilizar letras (que chamaremos de
variáveis) para representar diferentes valores e representar diversas situações.
Para potencializar o material didático do aluno, pesquisamos alguns recursos e atividades para auxiliar a você, professor, a ampliar as possibilidades de
exploração deste tema em suas aulas.
Sugerimos que a primeira aula dessa unidade se inicie com uma atividade
disparadora. Esta é uma atividade proposta para ser realizada em grupo, promovendo uma dinâmica entre os alunos. Nesse momento, é esperado que eles desenvolvam algumas noções básicas relacionadas à álgebra, a partir da tradução
da linguagem corrente para a linguagem matemática.
Para dar sequência ao estudo dessa unidade, disponibilizamos alguns recursos complementares, vinculados ao conteúdo do material didático do aluno.
Sugerimos que sejam utilizados nas aulas subsequentes à aula inicial, de acordo
com a realidade da sua turma. Ressaltamos a importância de fazer as alterações e
adaptações que julgar necessárias.
Por fim, aconselhamos que a última aula desta unidade seja dividida em
dois momentos. O primeiro momento deve ser dedicado a uma revisão geral do
estudo realizado durante esta unidade, consolidando o aprendizado do aluno a
partir da retomada de questões que surgiram durante o processo. Já o segundo
consiste num momento de avaliação do estudante, priorizando questionamentos reflexivos que complementem as atividades e exercícios resolvidos durante
as aulas.
A descrição e o detalhamento de nossas sugestões serão apresentados na
tabela e nos textos a seguir.
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Apresentação da unidade do material do aluno
Caro professor, apresentamos, abaixo, as principais características desta unidade:

Disciplina

Volume

Módulo

Unidade

Matemática

2

1

5

Titulo da unidade

Estimativa de aulas para
essa unidade
4 aulas de 2 tempos

Tema

Cálculo Algébrico

Cálculo Algébrico
Objetivos da unidade

Compreender a ideia de variável e a utilização de letras para representar números;
Representar expressões algébricas como modelo matemático de diferentes situações;
Calcular o valor numérico de uma expressão algébrica;
Resolver operações com monômios e binômios;
Calcular perímetros e de áreas utilizando expressões algébricas.
Seções

aluno

Para início de conversa...

65 a 67

Seção 1 – Expressões Algébricas

69 a 72

Seção 2 – Monômios

72 a 83

Seção 3 – Polinômios

83 a 96

Resumo
O que perguntam por aí...

64

Páginas no material do

97
107 a 108

Recursos e ideias para o Professor
Tipos de Atividades
Para dar suporte às aulas, seguem os recursos, ferramentas e ideias no Material do Professor, correspondentes
à Unidade acima:

Atividades em grupo ou individuais
São atividades que são feitas com recursos simples disponíveis.

Ferramentas
Atividades que precisam de ferramentas disponíveis para os alunos.

Applets
São programas que precisam ser instalados em computadores ou smart-phones disponíveis
para os alunos.

Avaliação
Questões ou propostas de avaliação conforme orientação.

Exercícios
Proposições de exercícios complementares
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Atividade Inicial
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Cópias da
Enigma de

folha de Ativi-

Diofanto

dades, lápis/
caneta

Descrição Sucinta

Tempo
Estimado

Duplas

20 minutos

Nessa atividade é apresentado um problema conhecido
como “A Idade de Diofanto”
que deverá ser descrito algebricamente pelos alunos

Seção 1 – Expressões Algébricas
Tipos de
Atividades

Divisão da
Turma

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Trabalhan-

Cópias da

A atividade tem por objetivo

do com

folha de Ativi-

trabalhar com as expressões

Expressões

dades, lápis/

algébricas exercitando o

Algébricas

caneta

conteúdo apresentado

Páginas no material do aluno

69 a 72
Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Duplas

30 minutos

Duplas ou trios

40 minutos

Computador

Contextualizando expressões algébricas

com data-

Essa atividade complementa

-show, apre-

as atividades 1 e 2 da seção

sentação “Con-

Expressões Algébricas, e

textualizando

propõe a tradução de frases

Expressões

elaboradas e mais contex-

Algébricas”

tualizadas da linguagem

(DVD), cópias

corrente para a linguagem

da folha de

algébrica.

atividades.
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Páginas no material do aluno

Seção 3 – Polinômios
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

83 a 96

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Duplas

45 minutos

Cópias da
folha de ativiRelacionando
geometria e
álgebra

dades, lápis/

A atividade tem por objetivo

caneta, papel

estudar as operações com

cartão, papel

polinômios utilizando áreas

duplex (sete

de retângulos.

cores) ou lápis
de cor.

Cartas do Jogo
Jogo das

das Simplifica-

Simplificações

ções (material
DVD).

Essa atividade tem por
objetivo fixar a simplificação
de polinômios por meio de
uma atividade lúdica: o Jogo

Grupos de
quatro alunos

45 minutos

das Simplificações.

A atividade tem por objetiCópias da
folha de atividades, lápis/
Bingo com

caneta, papel

polinômios

cartão, papel
duplex (sete
cores) ou lápis
de cor.

vo trabalhar as operações
com polinômios por meio
de uma atividade lúdica:
um jogo do tipo bingo. A
ideia desse jogo foi baseada
numa atividade do livro: “A

Turma dividida
em duplas

40 minutos

ludicidade e o ensino da matemática: Uma prática possível” de Eva Maria Siqueira
Alves, editora Papirus.
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Avaliação
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Esta atividade sugere um
Folha de
Avaliação da

atividades,

Unidade

material do
aluno

instrumento avaliativo para
a unidade dividido em duas

Participação

etapas: registro de aprendi-

individual dos

zagens e questões objetivas,

alunos.

40 minutos

a serem escolhidas pelo
professor.

Páginas no material do aluno

O que perguntam por aí...
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

107 a 108

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

-

Duplas

-

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Imagem para
Questões de

projeção

avaliações

(disponível no

externas

DVD); material
do aluno.

Exercícios Complementares
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Folha de ativiExercícios
Complementares

dades (disponível no DVD),
material do
aluno, compasso, lápis/caneta.
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Turma dividida
-

em duplas ou
em trios.

-

Atividade Inicial
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Cópias da
Enigma de

folha de Ativi-

Diofanto

dades, lápis/
caneta

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Duplas

20 minutos

Nessa atividade é apresentado um problema conhecido
como “A Idade de Diofanto”
que deverá ser descrito algebricamente pelos alunos

Aspectos operacionais
Reproduza a folha de atividades com antecedência e em quantidade suficiente para que cada aluno receba
uma folha, apesar de o trabalho ser feito em duplas.
Divida a turma em duplas, distribua as folhas de atividades para as duplas e, em seguida, apresente o problema
da “Idade de Diofanto”.
Esse problema é um interessante enigma matemático. Segue abaixo um resumo da história de Diofanto (este
resumo está disponível na folha de atividades).
Diofanto de Alexandria, às vezes chamado de “o pai da álgebra», foi um matemático grego de Alexandria e
autor de uma série de livros chamada Aritmética. Esses textos lidam com a resolução de equações algébricas.
Diofanto foi o primeiro matemático grego que reconheceu frações como números, o que permitiu usar números racionais positivos para coeficientes e soluções. No uso moderno, equações diofantinas são equações algébricas
com coeficientes inteiros em que soluções inteiras são procuradas.
Porém, pouco se conhece sobre a vida deste grande matemático. Muito do nosso conhecimento sobre a vida
de Diofanto vem de uma antologia grega do século V de jogos com números e quebra-cabeças criado por Metrodorus. Um desses jogos é um enigma, que nos dá a idade de Diofanto:
“Caminhante! Aqui estão sepultados os restos de Diofanto. E os números podem mostrar quão longa foi a sua
vida, cuja sexta parte foi a sua bela infância. Tinha decorrido mais uma duodécima parte de sua vida, quando seu rosto
se cobriu de pelos. E a sétima parte de sua existência decorreu com um casamento estéril. Passou mais um quinquénio e ficou feliz com o nascimento de seu querido primogénito, cuja bela existência durou apenas metade da de seu
pai, que com muita pena de todos desceu à sepultura quatro anos depois do enterro de seu filho.”
A resolução deste enigma permite conhecer a idade de Diofanto. Peça para os alunos se organizarem em duplas e tentarem descobrir a idade de Diofanto, apresentando todo o desenvolvimento matemático que realizaram.
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Aspectos pedagógicos
Durante a atividade, é possível que surjam algumas dúvidas no momento em que os alunos tentarem “traduzir” um problema da linguagem corrente para a linguagem matemática. Neste caso, é necessário que você, professor,
faça uma intervenção, esclarecendo, por exemplo, as dúvidas com vocabulários como duodécimo (um doze avos) e
quinquênio (período de 5 anos).
Indique que a idade de Diofanto, por ser um valor desconhecido, pode ser substituído (mesmo que temporariamente) por uma letra minúscula do nosso alfabeto.
Ao final da atividade, promova uma discussão sobre os resultados obtidos pelos alunos. É comum que os
alunos apresentem resistência para apresentar e justificar seus raciocínios, por isso é importante que eles sejam estimulados a fazer isso. Sempre que o raciocínio apresentado contiver algum erro, faça a correção.

Folha de Atividades – Enigma de Diofanto
Nome da escola: ______________________________________________________________________
Nome do aluno: ______________________________________________________________________
Diofanto de Alexandria, às vezes chamado de “o pai da álgebra», foi um matemático grego de Alexandria e
autor de uma série de livros chamada Aritmética. Esses textos lidam com a resolução de equações algébricas.
Diofanto foi o primeiro matemático grego que reconheceu frações como números, o que permitiu usar números racionais positivos para coeficientes e soluções. No uso moderno, equações diofantinas são equações algébricas
com coeficientes inteiros em que soluções inteiras são procuradas.
Porém, pouco se conhece sobre a vida deste grande matemático. Muito do nosso conhecimento sobre a vida
de Diofanto vem de uma antologia grega do século V de jogos com números e quebra-cabeças criado por Metrodorus. Um desses jogos é um enigma, que nos dá a idade de Diofanto:
“Caminhante! Aqui estão sepultados os restos de Diofanto. E os números podem mostrar quão longa foi a sua
vida, cuja sexta parte foi a sua bela infância. Tinha decorrido mais uma duodécima parte de sua vida, quando seu rosto
se cobriu de pelos. E a sétima parte de sua existência decorreu com um casamento estéril. Passou mais um quinquénio e ficou feliz com o nascimento de seu querido primogénito, cuja bela existência durou apenas metade da de seu
pai, que com muita pena de todos desceu à sepultura quatro anos depois do enterro de seu filho.”

Questão 1: Apresente uma expressão algébrica que descreva cada uma das fases da vida Diofanto, considerando como x a sua idade.
a. Infância ____________________________________________________________________________
b. Juventude (do fim da infância até o início do seu casamento) _________________________________
c. Período entre o início do casamento e a morte do seu filho __________________________________
d. Período entre a morte do seu filho e a sua própria morte ____________________________________
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Questão 2: Apresente uma expressão algébrica que represente a idade de Diofanto, a partir das expressões
indicadas na questão anterior.

Questão 3: Usando seus conhecimentos sobre frações, determine quantos anos viveu Diofanto, de acordo com
a expressão construída na questão anterior.

Questão 4: Responda às questões a seguir.
a. Com quantos anos Diofanto se casou?
b. Quantos anos Diofanto tinha quando foi pai?
c. Com que idade o filho de Diofanto faleceu?
d. Quantos anos Diofanto tinha quando perdeu o seu filho?

Páginas no material do aluno

Seção 1 – Expressões Algébricas
Tipos de
Atividades

69 a 72

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Trabalhan-

Cópias da

A atividade tem por objetivo

do com

folha de Ativi-

trabalhar com as expressões

Expressões

dades, lápis/

algébricas exercitando o

Algébricas

caneta

conteúdo apresentado

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Duplas

30 minutos

Aspectos operacionais
Professor, para colocar em prática os conhecimentos sobre expressões algébricas trabalhados na unidade, buscamos desenvolver mais algumas atividades desse conteúdo, utilizando, também, o cálculo de valor numérico de
uma expressão algébrica.
Para isso iniciamos, na folha de atividades, uma pequena revisão do conteúdo apresentado. Sugerimos que
entregue a folha a cada um de seus alunos e, ao final, faça a correção observando as soluções dadas.
Inicie a atividade propondo uma pequena revisão dos conceitos trabalhados.
Em seguida, chame a atenção dos alunos para o fato de que as expressões algébricas podem ser utilizadas
para representar situações problema, como as propostas na folha de atividades. Peça, então, que os alunos efetuem
as questões propostas.

Matemática e suas Tecnologias · Matemática

71

Ao final da atividade, faça uma correção coletiva procurando sanar qualquer dúvida que tenha sido levantada
durante a execução da atividade.

Aspectos pedagógicos
Ao iniciar a atividade, proponha uma pequena revisão dos conceitos trabalhados durante a unidade. Aproveite
esse momento para fixar que:
 Expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam letras e podem conter números.
 As letras que representam um número qualquer numa expressão algébrica são chamadas variáveis.
 Quando substituímos as variáveis de uma expressão algébrica por um número real, obtemos uma expressão numérica.
 Ao resolver esta expressão numérica, encontramos um número, chamado de valor numérico da expressão algébrica.
 No passado, as letras foram pouco utilizadas na representação de números desconhecidos. Atualmente, as letras
associadas a números constituem a base da álgebra e contribuem de forma significativa para a resolução de várias
situações matemáticas.
Ao final da atividade, promova uma discussão sobre os resultados obtidos pelos alunos. É comum que os
alunos apresentem resistência para apresentar e justificar seus raciocínios. Por isso é importante que eles sejam estimulados a expressar seus raciocínios matemáticos e corrigidos sempre apresentarem algum raciocínio com erro.

Folha de Atividades – Trabalhando com Expressões Algébricas
Nome da escola: ______________________________________________________________________
Nome do aluno: ______________________________________________________________________
Vamos iniciar recordando um pouco...
 Expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam letras e podem conter números.
 As letras que representam um número qualquer numa expressão algébrica são chamadas variáveis.
 Quando substituímos as variáveis de uma expressão algébrica por um número real, obtemos uma expressão numérica.
 Ao resolver esta expressão numérica, encontramos um número, chamado de valor numérico da expressão
algébrica.
 No passado, as letras foram pouco utilizadas na representação de números desconhecidos, atualmente as
letras associadas a números constituem a base da álgebra e contribui de forma eficiente na resolução de
várias situações matemáticas.
As expressões algébricas podem ser utilizadas para representar algumas situações, como as propostas a seguir.
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Questão 1: Determine a expressão que representa o perímetro (soma dos lados de qualquer polígono) das
seguintes figuras:

x+2
x

x
x+2

x

x

Questão 2: Represente, utilizando uma expressão algébrica, a área do retângulo a seguir:

4 cm

p cm

2 cm

Questão 3: Complete a tabela abaixo com expressões algébricas, de acordo com as informações:
 Tainá recebe de mesada reais.
 Mara recebe o dobro do que recebe Tainá menos R$10,00.
 Eliana recebe R$40,00 reais a mais que Mara.

Mesada
Tainá

x

Mara
Eliana
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Questão 4: Associe cada sentença à expressão algébrica que a representa. Para isso, numere adequadamente as
linhas da tabela II.

Tabela I

Tabela II
x −3
2

1

A metade de um número, menos 3

2

O triplo da soma de um número com 4

3

O quociente de um número por seu consecutivo

x
−3
2

4

A metade da diferença entre um número e 3

x
x +1

5

O triplo de um número somado com sua metade

3x +

x
2

3. (x + 4)

Questão 5: João comprou uma folha de papel cartão retangular para confeccionar uma caixa sem tampa. Para
isso, ele cortou em cada canto da folha um quadrado de mesma área, conforme mostra a figura a seguir.

30 cm

x
40 cm
a. Qual é a expressão algébrica que representa a área do fundo da caixa?
b. Se a área de cada quadrado cortado dos cantos é de 36 cm², qual será a área da caixa?

74

Páginas no material do aluno

Seção 1 – Expressões Algébricas
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

69 a 72
Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Duplas ou trios

40 minutos

Descrição Sucinta

Computador

Contextualizando expressões algébricas

com data-

Essa atividade complementa

-show, apre-

as atividades 1 e 2 da seção

sentação “Con-

Expressões Algébricas, e

textualizando

propõe a tradução de frases

Expressões

elaboradas e mais contex-

Algébricas”

tualizadas da linguagem

(DVD), cópias

corrente para a linguagem

da folha de

algébrica.

atividades.

Aspectos operacionais
Essa atividade deverá ser apresentada logo depois que os seus alunos finalizarem as atividades 1 e 2 dessa unidade. Para a aplicação dessa atividade, é necessário que você, professor, disponha de um computador e de um projetor
multimídia (data-show) para a exibição da apresentação “Contextualizando expressões algébricas” contida no seu DVD.
Essa apresentação contém um exemplo de situação-problema, a ser traduzida para a linguagem matemática,
apresentada de forma esquemática. Utilizando essa apresentação, auxilie os alunos na tradução da seguinte situação-problema:
“Um grupo de sete pessoas combinou uma ida ao cinema. Três delas são estudantes e, portanto, têm direito à
meia-entrada, ou seja, os três estudantes pagarão apenas metade do preço do ingresso e os outros quatro pagarão
o valor integral do preço do ingresso. Determine uma expressão algébrica que forneça a quantia total que será gasta
com os ingressos em função do preço de cada ingresso nesse cinema.”
Durante a exibição da apresentação, não é necessário dividir a turma em grupos. Depois de concluída a apresentação, peça para que os alunos organizem-se em duplas ou em trios, distribua uma folha de atividades para cada
aluno e peça para que traduzam as situações-problema nela propostas.
É importante que você, professor, reproduza as folhas de atividades com antecedência. Ela está disponível
no seu DVD. Ao final da atividade, peça para que os alunos apresentem as suas traduções, fazendo a correção e uma
discussão coletiva, comparando e valorizando cada uma das respostas apresentadas.
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Aspectos pedagógicos
Na atividade 1 da seção Expressões Algébricas são apresentadas algumas frases que utilizam termos que nos
remetem diretamente à linguagem simbólica matemática, sem maiores interpretações do texto dado. Por exemplo,
as expressões “oitava parte”, “diferença” ou “triplo”, nos remetem diretamente ao resultado da divisão por 8, ao resultado de uma subtração ou ao resultado de uma multiplicação por 3, respectivamente, porque essas expressões foram
assim definidas previamente.
No entanto, a maior parte dos problemas com os quais nos deparamos no nosso dia a dia, como aquele apresentado logo no início dessa unidade (a possibilidade de compra de artigos em uma feira livre dispondo de uma
determinada quantia em dinheiro), não se apresentam de forma tão direta ou contendo apenas as expressões do tipo
das que observamos na atividade 1.
Na verdade, quando tentamos traduzir um determinado problema cotidiano usando linguagem matemática,
primeiro tentamos interpretá-lo a partir de frases como as apresentadas na atividade 1, para então descrevê-lo pela
linguagem puramente simbólica matemática.
Dessa forma, nessa atividade propomos algumas situações problema que devem ser interpretadas a partir de
frases do mesmo tipo das propostas pela atividade 1. Essas frases serão então traduzidas para a linguagem matemática por meio de expressões algébricas.
A primeira situação problema deverá ser apresentada por você como um exemplo para auxiliar os alunos na
compreensão da proposta da atividade. Explore ao máximo a primeira situação-problema para que seja sanado o
maior número possível de dúvidas que possam surgir.
Durante a apresentação, você pode fazer perguntas do tipo: “Conhecemos o valor do preço do ingresso?”, “Qual
pode ser o valor desse ingresso? Então ele pode VARIAR?” para mostrar que a grandeza “preço do ingresso” é a variável
nessa situação-problema.
Deixe claro que a letra x não passa de uma escolha e que qualquer outra letra poderia ser escolhida para representar a variável.
Lembre aos seus alunos que uma soma de parcelas iguais pode ser representada por uma multiplicação.
Lembre-se de que esse processo de tradução de problemas em linguagem corrente para linguagem algébrica
exige certa habilidade de interpretação de textos e abstração que podem não ter sido bem desenvolvidos pelos seus
alunos até o momento. Dessa forma, aproveite esse primeiro problema para auxiliar seus alunos no desenvolvimento
dessas habilidades e esteja atento para que todos estejam acompanhando.
Você deverá encorajá-los a fazer as demais traduções em duplas, mas deve procurar transitar entre as carteiras,
nesse momento, para observar e fazer algumas intervenções, caso seja necessário. Geralmente os alunos confundem
quando invertemos as expressões. Por exemplo, verifique como eles representam as expressões “o quadrado da me-

  x 2 
 x2 
e
“a
metade
do
quadrado
de
um
número”

  . Se necessário, faça com eles outros
 
2


 2 



tade de um número”  


exemplos desse tipo para que eles percebam essa sutileza.

Espera-se que essa atividade possa auxiliar o seu aluno a desenvolver a habilidade de construir uma expressão
algébrica a partir de uma situação-problema dada.
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Folha de Atividades – Contextualizando Expressões Algébricas
Nome da escola: ______________________________________________________________________
Nome do aluno: ______________________________________________________________________

Represente por meio de uma expressão algébrica:
a. O perímetro de um retângulo no qual um dos lados tem o dobro do tamanho do outro mais uma unidade.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
b. O número de bolinhas que estariam contidas na n-ésima posição da sequência de figuras a seguir:

1º

2º

3º

4º

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
c. O IMC de uma pessoa qualquer, sabendo que o IMC, ou índice de massa corporal, é o resultado obtido
ao se dividir o peso, em quilogramas, de uma pessoa pelo quadrado de sua altura, em metros).
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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Páginas no material do aluno

Seção 1 – Expressões Algébricas
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

69 a 72

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Este jogo serve para fixar a
leitura adequada de uma
Cartelas (mateJogo da

rial anexo no

Linguagem

DVD), uma

Algébrica

sacola e fita
adesiva.

expressão algébrica, seja
ela um monômio, binômio,
trinômio ou polinômio. O
objetivo é fazer com que o
aluno seja capaz de traduzir

Turma dividida em dois

30 minutos

grupos

algebricamente informações apresentadas em uma
situação-problema.

Aspectos operacionais
Antes da aplicação da atividade, prepare as cartelas do jogo (disponíveis no DVD), imprimindo-as e recortando-as. Organize as cartelas com as expressões em linguagem matemática sobre uma mesa e coloque as cartelas em
linguagem corrente em uma sacola.
No início da aplicação da atividade, peça para que seus alunos se organizem em dois grandes grupos. Então,
explique as regras do Jogo da Linguagem Algébrica, descritas a seguir:

Regras do Jogo da Linguagem Algébrica:
 Cada equipe escolhe um integrante para participar de cada rodada, de modo que todos participem pelo
menos uma vez.
 O participante de um dos grupos retira uma cartela da sacola, lê em voz alta a expressão sorteada e a fixa
na lousa com a fita adesiva. Enquanto isso, o grupo adversário auxilia o seu representante na tradução da
expressão para a linguagem algébrica. Ele deve localizar a cartela dentre as expostas na mesa e também
fixa-la na lousa.
 A cada jogada o professor perguntará aos demais alunos se a escolha está correta ou não, dando o ponto
ao grupo, se ele estiver certo ou não atribuindo ponto, se estiver errado.
 Vence o grupo que obtiver mais pontos, ou seja, aquele que encontrar mais vezes as cartelas corretas.
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Abaixo segue um exemplo de duas cartelas correspondentes, uma em linguagem corrente e outra em linguagem algébrica:

Linguagem corrente

Linguagem algébrica

A diferença entre o quadrado de um número e o seu triplo.

x2-3x

Aspectos pedagógicos
Professor, para fixar as regras do jogo é interessante que você faça junto com os alunos um exemplo conforme
o exposto anteriormente, sanando as dúvidas de todos, caso surjam.
Ao final do jogo, é possível que alguns alunos cometam erros nos cálculos, não localizando corretamente a
cartela correspondente. Aproveite esse momento para discutir com a turma os possíveis erros e traduzir com eles
aquelas situações que apresentarem maiores dificuldades.

Páginas no material do aluno

Seção 3 – Polinômios
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

83 a 96

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Duplas

45 minutos

Cópias da
folha de ativiRelacionando
geometria e
álgebra

dades, lápis/

A atividade tem por objetivo

caneta, papel

estudar as operações com

cartão, papel

polinômios utilizando áreas

duplex (sete

de retângulos.

cores) ou lápis
de cor.

Aspectos operacionais
Essa atividade foi elaborada a partir do material obtido no site: http://mdmat.mat.ufrgs.br/algeplan/. O Algeplan é um material manipulativo utilizado para o ensino de soma, subtração, multiplicação e divisão de polinômios
de grau menor ou igual a dois.
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Para facilitar a aprendizagem de operações com polinômios podemos utilizar o Algeplan, que consiste em um
método que relaciona figuras geométricas (quadrados e retângulos) com a álgebra, conforme a figura abaixo.

x2

x

x

y

y2

x

y

xy

x

x

y

1

y

1
y

1

1

Peça aos seus alunos que se organizem em duplas.
Cada dupla deverá receber um pedaço de papel cartão, papel duplex (sete cores) ou lápis de cor. Cada dupla
deverá confeccionar o Algeplan, conforme mostra a figura anterior.

As quantidades de cada peça devem ser :
 2 quadrados com lados de medida x .

x2

x

x

 2 quadrados com lados de medida y

y

y2
y

 4 retângulos com lados de medidas x e y.

x

xy

y
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 4 retângulos com lados de medidas x e 1

x

x
1

 2 retângulos com lados de medidas y e 1
1
1
 4 quadrados com lados de medida 1
y

y
1

Depois de confeccionar o material do Algeplan, distribua a folha de atividades e peça aos alunos que respondam as questões propostas. É importante reproduzir a folha de atividades com antecedência e em quantidade suficiente para que cada aluno possua a sua, mesmo sabendo que farão a exploração em duplas.
A seguir, indicamos algumas propostas para explorar o material com objetivo de caracterizar uma expressão
algébrica.
Com o material completo, iniciamos as operações fazendo indagações do tipo:
 Juntando duas figuras de área x² o que obtemos?
 Retirando-se três de quatro figuras de área xy qual será o resultado?
 Adicionando-se quatro figuras de área 1 a uma figura de área y, qual resultado obtemos?
E assim sucessivamente. Desse modo, acreditamos que os alunos sejam instigados a relacionar figuras e quantidades, e esperamos que eles sejam capazes de falar em 3y, 3x², x+1, ou seja, que comecem a caracterizar operações algébricas.
Outra proposta para explorar o material é utilizá-lo em operações algébricas, conforme os exemplos a seguir:
 Utilizar as diferentes formas para representar expressões, como por exemplo:
A expressão x2 + 2y2 + xy + 2x + 4 pode ser representada por:
1
y

x
y
x

y

1

1

1

y
y

x

x

x
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 Além da adição e subtração, o Algeplan também oferece a possibilidade de realizarmos multiplicação e
divisão de polinômios, por exemplo:

2x + 2

xy

xy

y

y

xy

xy

y

y

2y

O que representa a expressão 2y (2x+2), ou seja, 4xy + 4y

Aspectos pedagógicos
Professor, caso deseje obter mais ideias de operações com polinômios e representações de expressões algébricas, você consultar o site http://mdmat.mat.ufrgs.br/algeplan/. Nele você encontrará o Argeplan virtual, que compõe o repositório digital do MDMat da UFRGS, e pode ser trabalhado com a turma em um laboratório de informática
que tenha acesso à internet.
Antes do início da atividade, é importante que você, professor, imprima a folha de atividades disponível neste material e divida a turma em duplas. O material da atividade pode ser confeccionado em sala ou, anteriormente, em casa.
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Folha de Atividades – Relacionando geometria e álgebra
Nome da escola: ______________________________________________________________________
Nome do aluno: ______________________________________________________________________

Questão 1: Utilize o seu material do Algeplan para responder as perguntas a seguir:
 Juntando duas figuras de área x², o que obtemos?
 Retirando-se três de quatro figuras de área xy, qual será o resultado?
 Adicionando-se quatro figuras de área 1 a uma figura de área y, qual resultado obtemos?

Questão 2: Utilize o material para representar as expressões a seguir:
 x2+2y2+xy+2x+4
 2x2+3xy+4

Questão 3: Utilize o material para realizar a multiplicação dos polinômios a seguir:

2x + 2

y

y

y

y

2y
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Páginas no material do aluno

Seção 3 – Polinômios
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Cartas do Jogo
Jogo das

das Simplifica-

Simplificações

ções (material
DVD).

83 a 96

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Essa atividade tem por
objetivo fixar a simplificação
de polinômios por meio de
uma atividade lúdica: o Jogo

Grupos de
quatro alunos

45 minutos

das Simplificações.

Aspectos operacionais
Antes da aplicação da atividade, prepare as cartas do jogo, imprimindo-as e recortando-as em quantidade
suficiente para que cada equipe receba um kit de cartas, contendo os grupos 1 e 2, conforme explicitado a seguir.
No início da aplicação da atividade, peça que seus alunos se organizem em grupos de 4 alunos. É importante
providenciar material suficiente para a quantidade de grupos que irão se formar.
Regras do Jogo das Simplificações:
 O jogo contém dois grupos de 8 cartas. O grupo 1 é formado pelas cartas que contém polinômios (grafadas
com o número 1) e o grupo 2 pelas que contém as formas simplificadas dos polinômios das cartas do grupo
1 (grafadas com o número 2);
 No início do jogo, as 8 cartas do grupo 1 devem ser embaralhadas e dispostas em uma pilha, todas com a
face voltada para baixo. Já as cartas do grupo 2 devem ficar espalhadas sobre a mesa, todas voltadas para
cima e à mostra;
 Somente a primeira carta da pilha do grupo 1 (a que está por cima da pilha) fica voltada para cima a cada
jogada;
 A cada jogada, ganha 1 ponto a equipe que mais rápido pegar, entre as cartas do grupo 2, a carta correspondente à forma simplificada da carta do alto da pilha. Essa carta deve ser separada e a próxima carta da
pilha deve ser virada para cima para a próxima rodada;
 Vence a equipe que tiver o maior número de pontos quando findarem as cartas do grupo 1.
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Grupo 1

Grupo 2

2x + 3y – 2 – 3y

3x - 3

- 7x - 8xy + 2 xy + x

2x

-3x +5x +7y -7y

2x2 – 4x + 5

- x + 2 + 4x - 5

- 6xy - 6x

xyz + 2xz – x – xz

xz + xyz - x

9x2 + 6 x – 6 x – 7 + 3

2x - 2

6x2 – [4x2 + (3x – 5) + x]

9x2 - 4

2x2 – 5x + 3 – 3x2 – 3 + 7x

- x2 +2x

Apresente as regras do jogo aos seus alunos e distribua o material do jogo para cada grupo. Peça para que
iniciem o jogo e, durante a aplicação da atividade, procure caminhar entre as carteiras, para auxiliar os alunos no que
for necessário.

Aspectos pedagógicos
Professor, antes do início da atividade, divida a turma em grupos de quatro alunos e prepare as cartas, imprimindo-as e recortando-as.
O objetivo dessa atividade é a complementação das atividades 16 e 17 do material do aluno no que diz respeito à fixação das ideias de redução de termos semelhantes e simplificação de polinômios.
Logo depois da apresentação das regras do jogo, você pode fazer uma apresentação dos polinômios contidos
nas cartas e ainda recomendar aos seus alunos que utilizem uma folha para fazer cálculos auxiliares que julgarem
necessário, mas o ideal é estimulá-los a fazer os cálculos mentalmente.
Também seria interessante que você, professor, percorresse a sala durante o jogo perguntando aos grupos se
estão conseguindo realizar a atividade e, se for necessário, fazer as devidas intervenções. Nesse momento, procure
lembrá-los da definição de monômios semelhantes e da operação de soma algébrica entre números inteiros.
Dependendo do ritmo da sua turma, a quantidade de cartas do grupo 1 pode ser insuficiente e o jogo terminar rápido demais. Você poderá utilizar as cartas em branco, também contidas no material do jogo, para propor um
número maior de polinômios a serem simplificados, aumentando o número de cartas do jogo.
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Páginas no material do aluno

Seção 3 – Polinômios
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

83 a 96

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

A atividade tem por objetiCópias da
folha de atividades, lápis/
Bingo com

caneta, papel

polinômios

cartão, papel
duplex (sete
cores) ou lápis
de cor.

vo trabalhar as operações
com polinômios por meio
de uma atividade lúdica:
um jogo do tipo bingo. A
ideia desse jogo foi baseada
numa atividade do livro: “A

Turma dividida
em duplas

40 minutos

ludicidade e o ensino da matemática: Uma prática possível” de Eva Maria Siqueira
Alves, editora Papirus.

Aspectos operacionais
Para iniciar a atividade, distribua a folha de atividades para os alunos e oriente-os a resolvê-las em duplas. Para
facilitar a compreensão das questões, leia com os alunos as regras descritas na folha de atividades. Após esta etapa,
distribua para cada grupo uma cartela de bingo, como a que está disponível no seu DVD.
É importante que você reproduza e recorte as cartelas, com antecedência, de acordo com o número de alunos
de sua turma. Cada cartela contém 6 respostas das 12 questões propostas na folha de atividades.
Com as cartelas distribuídas inicia-se o jogo. O professor retira da sacola uma questão de cada vez, lê em voz
alta para que os alunos a identifiquem dentre as questões já resolvidas por eles.
Cada dupla deve verificar se a resposta da questão sorteada encontra-se na sua cartela e marcar com feijão,
por exemplo.
O bingo deverá continuar até que a primeira dupla diga BINGO!
Essa dupla deve entregar a cartela ao professor, juntamente com as questões resolvidas. Se tudo estiver correto, ela vence! Caso contrário, o bingo continua.
Após conferir as respostas, o professor deve continuar a retirar as questões até que todos possam conferir
suas cartelas.
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Aspectos pedagógicos
Professor, estipule um tempo para os alunos resolverem as questões propostas na folha de atividades. Oriente-os a resolverem as questões em duplas. Ao final do jogo, discuta com a turma os possíveis erros e corrija com eles as
questões propostas.

Folha de Atividades – Bingo com Polinômios
Nome da escola: ______________________________________________________________________
Nome do aluno: ______________________________________________________________________

Regras
1. Para multiplicarmos um polinômio por outro polinômio, devemos multiplicar cada termo de um deles por
todos os termos do outro e reduzir os termos semelhantes, se for possível.
2. Para dividirmos um polinômio por monômio, não-nulo, devemos dividir cada termo do polinômio por esse
monômio.
3. Para determinarmos o quociente de dois monômios, devemos:
a. Calcular o quociente dos coeficientes numéricos;
b. Calcular o quociente das partes laterais, aplicando quando possível, a propriedade do quociente de
potência de mesma base;
4. Numa expressão algébrica, se todos os monômios ou termos são semelhantes, podemos somar algebricamente os coeficientes e manter a parte literal;
5. Para calcular o produto de dois ou mais monômios, devemos:
a. Calcular o produto dos seus coeficientes numéricos;
b. Calcular o produto das partes literais, aplicando, quando possível, as propriedades de potência de mesma base.

Questões
1. Dividindo um polinômio P por a2 – a + 1, obtemos para quociente exato a +1. Qual é o polinômio P?

−2mn2
4 mn
3
2
3. Determine o seguinte quociente: a x − 2a x + ax
ax
2. Determine o seguinte quociente:

4. Determine o seguinte produto: (-kx)(-2kx)(-5x)(+3)
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3
5. Determine o quociente: x − x

x

 1
 1
 1
x −− x + x
3
 2
4

6. Determine a seguinte soma algébrica: 

7. Determine o seguinte produto: 2x (x+3) (x-3) (x-1)

x 1   1 
+
: 
 y 3y   2y 

8. Determine o seguinte quociente: 
9. Calcular o produto: .

4 m 2 n2
10. Calcule o quociente:
−mn2
11. Determine a soma algébrica: (x-x+x-x-x) + (x-x-x+x+x)
12. Determine a seguinte soma algébrica – 5am + 8am – 3am – 6am.

Avaliação
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Divisão da
Turma

Descrição Sucinta

Tempo
Estimado

Esta atividade sugere um
Folha de
Avaliação da

atividades,

Unidade

material do
aluno

instrumento avaliativo para
a unidade dividido em duas

Participação

etapas: registro de aprendi-

individual dos

zagens e questões objetivas,

alunos.

40 minutos

a serem escolhidas pelo
professor.

Aspectos operacionais
Para o momento de avaliação, sugerimos a utilização do último tempo de aula destinado à unidade 2. A seguir,
apresentamos sugestões para a avaliação das habilidades pretendidas nesta unidade. Dividiremos nossas sugestões
avaliativas em duas etapas, explicitadas a seguir.

Etapa 1: Registros de aprendizagens (Momento de Reflexão)
Aqui, você poderá propor que o aluno registre individualmente, na folha de atividades ( disponível para reprodução neste material e no seu DVD) as aprendizagens matemáticas adquiridas com o estudo desta unidade. Para
nortear esta avaliação, apresentamos algumas questões que podem complementar aquelas do material do aluno, no
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que tange à avaliação do desenvolvimento das habilidades matemáticas pretendidas:
 Compreender a ideia de variável e a utilização de letras para representar números
 Representar expressões algébricas como modelo matemático de diferentes situações
 Calcular o valor numérico de uma expressão algébrica
 Resolver operações com monômios e binômios
 Calcular perímetros e áreas utilizando expressões algébricas
Sugerimos, também, que este material seja recolhido para uma posterior seleção de registros. Eles deverão ser
entregues ao seu formador, no curso de formação presencial. Desta forma, esperamos acompanhar com você como
os alunos estão reagindo aos caminhos que escolhemos para desenvolver este trabalho e, se for o caso, repensá-los
de acordo com as críticas e sugestões apresentadas.

Etapa 2: Questões objetivas
Para compor o instrumento avaliativo nesta etapa, sugerimos a escolha de pelo menos uma questão objetiva
entre as que estão disponíveis na seção Avaliação da Aprendizagem. Essa questão deverá contemplar as habilidades
pretendidas nesta unidade

Sugestões de questões objetivas para a avaliação da aprendizagem:
1. Assinale a alternativa falsa.
a. ( ) (-x2) + (2x2) = x2
b. ( ) 3m – (-m) = 4m
c. ( )

1
3
y + y = 2y
2
2

d. ( ) (-x) – (+x) = 0

2. Sendo: A = 2x3; B = 2x2 e C = -x3, assinale a alternativa falsa.
a. ( ) A + C = x3
b. ( ) A – C = 3x3
c. ( ) A – B = x
d. ( ) B – C = 2x2 + x3
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3. A expressão -2(x + y) + 2y + (x – y) equivale as:
a. ( ) x + y
b. ( ) -x – y
c. ( ) x – y
d. ( ) y – x
4. Multiplicando-se (-5x2y) por (-axy-2), obtemos:
a. ( ) 5x3y-1
b. ( ) 5ax3y-1
c. ( ) 5ax3y3
d. ( ) 5ax3y-3
5. Assinale a alternativa falsa:
a. ( ) (6x2y) : (-2xy) = -3x
b. ( ) (a2b3x) : (ab2) = abx
c. ( ) (x4y2) : (x3y-2) = xy0
d. ( ) (x4y2) : (x3y-2) = xy4
6. A expressão a2 – 2ab + b2, para a = 2 e b = 2, vale:
a. zero
b. 1
c. -2
d. 2
e. -1
7. O polinômio x3 + 3x2y + 3xy2 + y3, para x = 5 e y = -3, vale:
a. zero
b. 64
c. -8
d. 8
e. -64
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8. Sendo a = 1/2 e b = -3, o valor numérico da expressão

6a − b
é:
a2

a. 8
b. 0
c. 24
d. 12

9. Efetuando -2[-(x + 5) + (2 – x) (2 + x) + x2], obtemos:
a. 2x – 2
b. 2x + 2
c. 2 – 2x
d. -2x – 2

10. Considere as seguintes sentenças:
A – Um polinômio de grau 3 multiplicado por um de grau 2 resulta em um polinômio de grau 6.
B – Um polinômio de grau 7 dividido por um de grau 4 resulta em um polinômio de grau 3.
C – A soma de dois polinômios de grau 5 resulta, certamente, em um polinômio de grau 5.
D – A diferença entre um polinômio de grau 7 e um de grau 4 tem como resultado um polinômio de grau 7.
As afirmações corretas são:
a. A e B
b. A e C
c. B e D
d. A, C e D
Gabarito:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

C

B

B

C

A

D

C

B

C
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Folha de Atividades – Momento de Reflexão

Nome da escola: ______________________________________________________________________
Nome do aluno: ______________________________________________________________________

Neste momento, propomos que você retome as discussões feitas na unidade 2 e registre as aprendizagens
matemáticas adquiridas com o estudo desta unidade. Para ajudá-lo nos seus registros, tente responder as questões
a seguir:

Questão 1: Qual foi o conteúdo matemático estudado nessa unidade?

Questão 2: Cite alguma situação do cotidiano que envolve os conhecimentos aqui estudados.

Questão 3: Se você fosse abastecer um carro em um posto onde o combustível que você utiliza custa R$ 2,00
por litro e você só tivesse R$ 30,00, quantos litros você conseguiria colocar no tanque?
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Questão 4: Qual das seguintes expressões é monômio?
a. x + y
b. 2x-3y
c. -7xy2z
d. 4x-5y2

Questão 5: Escreva expressões algébricas para representar o perímetro de cada uma das figuras abaixo:

m
x

a

k

k
t

y
a

x

Páginas no material do aluno

O que perguntam por aí...
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

107 a 108

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

-

Duplas

-

Imagem para
Questões de

projeção

avaliações

(disponível no

externas

DVD); material
do aluno.

Aspectos operacionais
Na seção O que perguntam por aí..., do material do aluno, são apresentadas questões de avaliações externas
que envolvem os conhecimentos de álgebra trabalhados nesta unidade. Essas questões já se encontram resolvidas
no material do aluno, mas você poderá trabalhá-las a partir da projeção das imagens disponíveis no seu DVD e nesse
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material, conforme as sugestões a seguir.
1. (OBMEP 2009) Na expressão
o valor de a + b + c + d?

a c 29
as letra a, b, c e d representam números inteiros de 1 a 9. Qual é
+ =
b d 30

a. 14
b. 16
c. 19
d. 21
e. 23
Comentário: O aluno, provavelmente, tentará encontrar os valores das incógnitas para resolver a questão. Entretanto não é possível definir os valores específicos das letras. Um método é observar que o enunciado pede a soma
das incógnitas e que o universo são os inteiros de 1 a 9.
Dessa forma manipulando a expressão podemos encontrar

ad + cb 29
=
Entendendo que bd = 30, então
bd
30

os únicos números (no universo da questão) que multiplicados dão 30 são 5 e 6. Supondo que b = 5 e d =6 encontraremos 6a + 5b= 29.
Os únicos números do universo da questão que satisfazem a equação agora obtida são 4 e 1.
Logo a soma será 16.
Letra B

2. (Banco de Questões da Prova Brasil) As figuras mostradas abaixo estão organizadas dentro de um padrão
que se repete.

Mantendo essa disposição, a expressão algébrica que representa o número de pontos da figura de ordem n
(n=1, 2,...) é
a. n + 1
b. n2 – 1
c. 2n + 1
d. n2 + 1
Comentário: É possível que o aluno tente resolver essa questão testando todas as alternativas encontrando

94

a expressão n2 +1 (D). Todavia outra forma de resolução é observar que cada conjunto de pontos é composto de um
ponto e acima desse ponto o quadrado do número que representa a ordem ocupada por esse conjunto.

Exercícios Complementares
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Folha de ativiExercícios
Complementares

dades (dispo-

Turma dividida

nível no DVD),

-

material do

em duplas ou

-

em trios.

aluno, compasso, lápis/caneta.

Aspectos operacionais
Peça que os seus alunos organizem-se em duplas ou em trios. Distribua uma folha de atividades para cada
aluno, de forma que todos possam ficar com uma cópia do material e utilizá-la como mais uma fonte de consulta.
Escolha previamente quais os exercícios se adequam melhor à realidade de sua turma e à abordagem escolhida para apresentação dos conceitos introduzidos na Unidade 2.
Depois que os alunos concluírem o conjunto de exercícios que você escolheu aplicar, procure discutir as soluções apresentadas, valorizando cada estratégia, mesmo que esta não tenha conduzido a uma resposta verdadeira.
Procure incentivar os alunos a executar os exercícios sem a sua intervenção. Isso pode favorecer o desenvolvimento da autonomia dos alunos, no que diz respeito à habilidade de resolver problemas.

Aspectos pedagógicos
A seguir, apresentamos alguns exercícios que podem auxiliar você, professor, na fixação de algumas noções
importantes do estudo de Expressões Algébricas, trabalhadas tanto no material do aluno quanto nas atividades sugeridas neste material. Com esses exercícios, você terá a oportunidade de fixar a noção de variável, a tradução de texto
em linguagem corrente para a linguagem matemática, o reconhecimento e construção de expressões algébricas.
Poderá também trabalhar a determinação de seus valores numéricos e as operações com polinômios.
Esses exercícios foram dispostos em uma folha de atividades, que se encontra disponível para reprodução no
seu DVD. Ela poderá ser aplicada de forma fracionada ao término de cada seção do material do aluno, ou de uma só
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vez, no momento reservado para a consolidação dos conteúdos trabalhados.
Não é necessário aplicar a totalidade dos exercícios. Apenas selecione para a aplicação os exercícios que julgar
mais adequados ao ritmo de aprendizagem e características particulares de sua turma. Você também poderá encontrar as soluções desses exercícios em um arquivo pdf de seu DVD.

Folha de Atividades – Exercícios Complementares
Nome da escola: ______________________________________________________________________
Nome do aluno: ______________________________________________________________________

1. Escreva uma expressão algébrica que represente:
a. número de meses que há em y anos.
b. a terça parte de um número.
c. a soma do triplo de um número com o seu quadrado.
d. a metade de um número.
e. a raiz quadrada de um número.

2. Escreva uma expressão algébrica que represente:
a. a soma de dois números.
b. o produto de dois números.
c. a soma dos quadrados de dois números.

3. Calcule o valor numérico da expressão

2x + y
, para x = 1 e y = - 1.
x−y

4. Sendo x = −b + b − 4 ac , calcule o valor de x, para a = 1, b = - 2 e c = - 3.
2

2a

5. Calcule o valor de −b + b − 4 ac , sendo a = 1, b = 3 e c = 2.
2

2a

6. Calcule o valor numérico real da expressão
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b2 − 4 ac , para a = -4, b = 4 e c = -1.

8. Calcule o valor numérico real da expressão

b2 − 4 ac , para a = 3, b = -7 e c = 2.

8. A quantidade de água (Q); em litros, que uma bomba centrífuga pode abastecer em um reservatório é dada pela
expressão Q = 50t + 5, onde t é o tempo em minutos. Após duas horas, a bomba terá colocado no reservatório:
a. 105 litros
b. 1050 litros
c. 6005 litros
d. 600 litros
e. 500 litros

9. Se a = 3, b = 5, c = 4 e P =

a+b+c
, então
2

P( P − a)( P − b )( P − c ) é igual a:

a. 4
b. 6
c. 8
d. 9
e. 12

10. A expressão que representa a raiz quadrada da soma dos inversos de dois números é igual a:
a.

b.

c.

d.

e.

x+y
1
x+y
1
x

+

1
y

x
y

1 1
+
x y
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Respostas e Comentários – Exercícios Complementares
1.
a. 12y
b.

x
3

c. 3x + x2
d.

x
2

e.

x

2.
a. x + y
b. xy
c. x2 + y2

3.

2 × 1+ ( −1) 2 − 1 1
2x + y
=
, para x = 1 e y = - 1.
=
=
x−y
1− ( −1)
1+ 1 2

4.

− ( −2 ) +
−b + b2 − 4 ac
=
2a

5.

− ( 3) +
−b + b2 − 4 ac
=
2a

6.

b2 − 4 ac =

(4)

7.

b2 − 4 ac =

( −7 )

2

( −2 )

2

− 4 × 1× ( −3 )

2 ×1

( 3)

2

− 4 × 1× 2

2 ×1

=

=

2 + 4 + 12 2 + 16 2 + 4 6
=
=
= =3
2
2
2
2

−3 + 9 − 8 −3 + 1 −3 + 1 −2
=
=
=
= −1
2
2
2
2

− 4 × ( −4 ) × ( −1) = 16 − 16 = 0 = 0

2

− 4 × 3 × 2 = 49 − 24 = 25 = 5

8. Q = 50t + 5 = 50. 2 + 5 = 100 + 5 = 105, letra A

9. Se a = 3, b = 5, c = 4 , então P =
10. Letra E.
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a+b+c
3 + 5 + 4 12
=
= 6 , então = P( P − a)( P − b )( P − c )
=
2
2
2

M aterial

do

P rofessor

Volume 1 • Módulo 1 • Matemática • Unidade 3

Equações e
problemas do
primeiro grau
Cleber Dias da Costa Neto, Heitor Barbosa Lima de
Oliveira, Patrícia Nunes da Silva e Telma Alves

Introdução
Na unidade 3 do módulo 1 do material do aluno são apresentadas diversas situações e atividades sobre equações e sistemas do 1º grau. Para auxiliá-lo, pesquisamos e elaboramos algumas atividades e recursos que podem complementar a
exposição deste tema em suas aulas.
Sugerimos que a primeira aula dessa unidade se inicie com uma atividade disparadora. É uma atividade cujo intuito, além de iniciar a exposição do tema, é promover uma
dinâmica entre os alunos. Nesse momento, espera-se que eles consigam reconhecer
uma equação polinomial do 1º grau, identificando e determinando a raiz da equação.
Para dar sequência ao estudo dessa unidade, disponibilizamos alguns recursos complementares vinculados ao conteúdo do material didático. Além de colaborar no desenvolvimento das competências enunciadas anteriormente, esses recursos permitem
trabalhar o reconhecimento e a resolução de um sistema de equações polinomiais do
1º grau com duas incógnitas, a verificação de soluções para um sistema e a resolução
de problemas que envolvam equações polinomiais do 1º grau. Sugerimos a sua realização nas aulas subsequentes à aula inicial, de acordo com a realidade da sua turma.
Recomendamos que você altere e adapte o material sempre que achar necessário.
Por fim, aconselhamos que a última aula desta unidade seja dividida em dois momentos. O primeiro dedicado a uma revisão do estudo realizado, feita com a utilização de problemas e consolidando o aprendizado do aluno, a partir da retomada de questões que surgiram durante o processo. E o segundo momento consiste
numa etapa de avaliação do estudante, priorizando questionamentos reflexivos
em detrimento da mera reprodução de exercícios feitos anteriormente. Também
disponibilizaremos algumas questões de avaliações de larga escala, como ENEM,
Vestibulares, Concursos Público, entre outros.
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Apresentação da unidade do material do aluno
Caro professor, apresentamos, abaixo, as principais características desta unidade:

Disciplina

Volume

Módulo

Unidade

Matemática

1

1

3

Titulo da unidade

Estimativa de aulas para
essa unidade
5 aulas de 2 tempos

Tema

Equações e sistemas do 1º grau

Equações e sistemas do 1º grau
Objetivos da unidade

Reconhecer uma equação polinomial do 1º grau
Identificar a raiz de uma equação polinomial do 1º grau
Determinar a raiz de uma equação polinomial do 1º grau
Reconhecer um sistema de equações polinomiais do 1º grau com duas incógnitas
Verificar se um par ordenado é ou não solução de um sistema
Determinar, caso exista, a solução de um sistema linear de equações polinomiais do 1º grau com duas incógnitas
Seções
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Páginas no material do
aluno

Para início de conversa...

113 a 114

Introdução

115 a 117

Seção 1 – Raiz de uma equação

119 a 120

Seção 2 – Conjunto Universo e Conjunto Solução de uma equação

120 a 121

Seção 3 – Equação do 1º grau

122 a 128

Seção 4 – Problemas envolvendo equações do 1º grau

128 a 130

Seção 5 – Sistemas de equações do 1º grau

131 a 133

Seção 6 – Métodos para resolução de um sistema

134 a 139

Recursos e ideias para o Professor
Tipos de Atividades
Para dar suporte às aulas, seguem os recursos, ferramentas e ideias no Material do Professor, correspondentes
à Unidade acima:

Atividades em grupo ou individuais
São atividades que são feitas com recursos simples disponíveis.

Ferramentas
Atividades que precisam de ferramentas disponíveis para os alunos.

Applets
São programas que precisam ser instalados em computadores ou smart-phones disponíveis
para os alunos.

Avaliação
Questões ou propostas de avaliação conforme orientação.

Exercícios
Proposições de exercícios complementares
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Atividades Iniciais
Descrevemos a seguir situações motivadoras, que tem por objetivo fazer com que os alunos, antes da etapa de
formalização, se familiarizem com o conteúdo matemático a ser trabalhado de forma empírica e com atividades de
fácil compreensão. Sugerimos que você escolha a que seja mais adequada à sua realidade ou, se preferir, utilize uma
atividade própria.

Atividade Inicial 1
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Enigmas

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Cópias da

ENesta atividade, os alunos deverão

folha de

resolver dois problemas que envolvem

atividades

equações polinomiais de 1º grau

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Duplas

20 minutos

Aspectos operacionais
Esta é uma atividade exploratória. Os alunos deverão solucionar os problemas propostos.

Aspectos pedagógicos
Professor, mesmo com as indicações de resolução contidas nos enigmas, os alunos podem demonstrar dificuldades em traduzir as situações-problema para a linguagem matemática. No primeiro enigma, alguns alunos podem
descrever o problema em linguagem matemática erroneamente da seguinte forma: Harum – x moedas; Mustafá – 2x
moedas; Ibn-Saud – 3x moedas. Na verdade, como Ibn-Saud possui o triplo de Mustafá, deverá receber 6x moedas.
Professor, caso os alunos procurem resolver o primeiro enigma por tentativas, não os desestimule. O que pode
parecer perda de tempo é importante para o desenvolvimento de argumentações e de tomada de decisões - e ainda
permite que você conheça melhor a forma de pensar dos alunos;
Por vezes, alguns alunos com um pouco mais de perspicácia nas operações, decidem, tanto no primeiro enigma como no problema, dividir a quantidade em partes iguais e depois acrescentar e/ou diminuir o resto de forma a
atender a condição inicial. Valorize esse procedimento e o relacione com o uso da álgebra;
Professor, certifique-se de que os alunos compreendem com clareza o significado de “o dobro”, “o triplo”, “a mais que”.

102

A transposição da linguagem escrita para a linguagem matemática flui melhor na medida em que as palavras
e expressões do texto são dominadas;
É muito comum os alunos, no problema 2, escreverem a representação matemática da seguinte forma: A irmã
tem x reais e o irmão tem 10 reais. Esta representação é equivocada uma vez que o irmão tem 10 reais a mais que a
irmã, o que deveria ser representado pela expressão “x + 10 reais”.

Folha de atividades – Enigma1
Nome da escola: ________________________________________________________
Nome do aluno: ________________________________________________________
1 - Você foi desafiado a solucionar um enigma sobre a distribuição de uma herança.
Distribua uma herança de 342 moedas de ouro entre Harum, Mustafá e Ibn-Saud, três herdeiros árabes, de modo
que Harum receba x, Mustafá receba o dobro de Harum e Ibn-Saud, o triplo de Mustafá
 Discuta com seu parceiro e resolva o enigma proposto.
Anote abaixo a quantidade de moedas recebida por cada um dos herdeiros.

Herdeiro

Harum

Mustafá

Ibn-Saud

Moedas recebidas

2 - Você foi desafiado a descobrir quantos reais tem cada um dos irmãos
Irmã: Eu tenho x reais e meu irmão tem 10 reais a mais do que eu
Irmão: Juntos temos 17 reais
 Discuta com seu parceiro e resolva o problema proposto.
 Anote sua respostas abaixo:
Sentença matemática que traduz quanto dinheiro os dois têm juntos
Valor de x
Quanto dinheiro cada um deles tem?

1

Irmão
Irmã

Fonte

http://www.vdl.ufc.br/ativa/enigma.html

Matemática e suas Tecnologias · Matemática

103

Atividade Inicial
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário
Software “Pesando
caixas” que pode ser
acessado em http://
ambiente.educacao.

Caixas

ba.gov.br/conteudos/
download/907.
zip, cópias da folha
de atividades e
calculadoras

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Duplas

30 minutos

Nesta atividade, através do uso
de um software interativo, os
alunos vão exercitar a identificação de regularidades, quesito
importante no desenvolvimento do pensamento algébrico.
Além disso, vão utilizar equações polinomiais de 1º grau
para resolver os problemas
propostos

Aspectos operacionais
Esta é uma atividade exploratória. Em cada problema proposto, os alunos deverão determinar quantas caixas estão
empilhadas e qual é peso do conjunto de caixas.
Distribua as calculadoras para as duplas.

Aspectos pedagógicos
Professor, note que alguns problemas são mais facilmente resolvidos se as figuras forem rotacionadas:

Antes de o aluno decidir rotacionar a imagem, estimule a percepção espacial. Oriente-o também a analisar as informações e o que é pedido. Ele deve compreender que não existe uma “decoreba”, e que não é uma atividade de repetição.
Quando for pedir o valor, em gramas, de um bloco, conhecendo o valor total da sobreposição de blocos, certifique-se de que o aluno compreende com clareza a ideia de operação inversa.
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Folha de atividades – Caixas
Nome da escola: ________________________________________________________
Nome do aluno: ________________________________________________________
Você está acessando um software chamado “Pesando caixas”. No início do jogo, você enxerga a seguinte interface:

Clique no link

para acessar a primeira atividade:

 As setas cinzas podem ser usadas para rotacionar o conjunto de caixas empilhadas.
 Calcule o peso do conjunto de caixas empilhadas.
 Anote sua resposta no retângulo branco.
 Utilize o botão

para verificar se ela está correta:
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• Clique no link

para resolver o próximo problema.

Ao longo do jogo, vocês podem se deparar com outros tipos de problemas. Por vezes, o peso do conjunto e o peso
de algumas das caixas que o compõem serão conhecidos e sua tarefa será determinar o peso desconhecido de um tipo de
caixa (no exemplo abaixo, o peso da caixa amarela):

 As setas cinzas podem ser usadas para rotacionar o conjunto de caixas empilhadas.
 Calcule o peso desconhecido da caixa (amarela).
 Anote sua resposta no retângulo branco.
 Utilize o botão

para verificar se ela está correta

Atividade Inicial
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Nesta atividade, o objetivo é
trabalhar a manipulação de uma
equação por meio de uma anaCaixas

logia com o equilíbrio de uma

Equilibrando

Cópias da folha de

balança. O ato de adicionar ou

copos e

atividades

retirar a mesma quantidade em

garrafas

ambos os pratos, para a balança
se manter equilibrada, será relacionado às operações em uma
equação
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Turma
dividida
em duplas

30 minutos

Aspectos operacionais
Esta é uma atividade exploratória, que estimula a análise de cada situação por parte do aluno.

Aspectos pedagógicos
Professor, faça uma analogia entre a atividade e a compra de batatas (ou de algum outro produto) com balanças
de dois pratos e pesos de diversas medidas (250g, 500g, 1kg, etc). Indague se há alguém na turma já tenha trabalhado
com esse instrumento de medida. Isso facilitará a compreensão da atividade e o seu desenvolvimento.
Algum aluno poderá questionar se as garrafas estão cheias ou vazias. É uma boa oportunidade para o exercício
do bom senso.
Se você perceber que os alunos estão com dificuldades de iniciar a atividade, sugira partir da informação inicial
(a balança dada) e que eles tentem a eliminação de algum objeto da balança de forma que ela se mantenha estável
(equilibrada).

Folha de atividades – Equilibrando copos e garrafas
Nome da escola: ________________________________________________________
Nome do aluno: ________________________________________________________
Observe as ilustrações e responda às perguntas. Em ambas, objetos iguais têm o mesmo peso.

a) Se você retirar uma garrafa de cada prato da balança, ela continuará em equilíbrio?
b) E se retirar um copo de cada prato?
c) E o “peso”, em cada prato, continuará o mesmo em cada retirada?
d) Complete as igualdades:
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3 garrafas + 1 copo =

2 garrafas + 1 copo =

2 garrafas + 4 copos =
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e) Para a balança abaixo ficar também em equilíbrio, quantos copos devo colocar no outro prato?

f) Escreva a igualdade que representa esse equilíbrio.

Páginas no material do aluno

Introdução
Seção 1 – Raiz de uma equação
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Balanças

119 a 120

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Software “Balança”,

Nesta atividade, através do

que pode ser acessa-

uso de um software interativo,

do em http://www.

ao tirar e colocar tomates nos

projetos.unijui.edu.

pratos da balança buscando o

br/matematica/

equilíbrio, os alunos poderão

fabrica_virtual/Anto-

compreender o conceito de

nio_miguel_e_Adil-

equação do primeiro grau e

son_Sella/index.html

determinar o valor da incógnita

e cópias da folha de

representada pelo pacote

atividades

colocado em um dos pratos

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Turma
dividida

30 minutos

em duplas

Aspectos operacionais
Os alunos deverão resolver as questões propostas no software.
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Aspectos pedagógicos
Professor, esta atividade tem o objetivo de mostrar para os alunos como é possível manipular os membros de
uma equação em busca do cálculo para determinar o valor de x. Isto não significa, porém, que buscamos calcular o peso
ou a quantidade de tomates referente a um pacote: existem atividades neste software onde cada pacote representa x/2,
o que implica que o valor de x é representado por dois pacotes e não por um.
Na parte inicial da atividade, incentive os alunos a explorarem as igualdades fazendo as manipulações com os tomates e os pacotes. Isto auxilia a desenvolver a criatividade, que poderá ser empregada na resolução de outras equações
como na observação e entendimento dessas manipulações no campo algébrico.

Folha de atividades – Balança
Nome da escola: ________________________________________________________
Nome do aluno: ________________________________________________________
Você está acessando um software chamado “Balança”. No início da atividade, você enxerga a interface
abaixo. Clique na seta para começar a resolver os problemas.

 Use o mouse para arrastar os tomates para o prato da balança a fim de terminar quantos tomates há no
pacote.
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 Clique na seta para começar a resolver um novo problema.
Por vezes, será necessário retirar tomates dos pratos para determinar quantos tomates há no pacote:
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Ou ainda colocar tomates no pacote:

Obs.: Tanto os tomates como os pacotes podem ser colocados ou retirados dos pratos da balança.
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Seção 1 – Raiz de uma equação
Seção 2 – Conjunto Universo e Conjunto Solução de
uma equação
Seção 3 – Equação do 1º grau
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Páginas no material do aluno

119 a 128

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Duplas

30 minutos

Software “Atividades
interativas” que pode ser

Equilíbrio

acessado em http://rived.

Nesta atividade, os alunos

mec.gov.br/atividades/

usarão um software intera-

matematica/algebrativa/

tivo para resolver equações

atividades_interativas.

de primeiro grau.

swf e cópias da folha de
atividades.

Aspectos operacionais
Os alunos deverão resolver as questões propostas no software.

Aspectos pedagógicos
Professor, esta atividade pode ser desenvolvida inicialmente com registro escrito e a resposta lançada no software. Alguns alunos podem demonstrar dificuldades na escrita em linguagem matemática dos equilíbrios representados em cada atividade, principalmente na primeira atividade, onde aparecem x1 e x2. Esclareça que ambos podem
ser representados apenas por X, em virtude de terem o mesmo peso.

Folha de atividades – Equilíbrio
Nome da escola: ________________________________________________________
Nome do aluno: ________________________________________________________
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Você está acessando um software chamado “Atividades interativas”. No início da atividade, você enxerga
a seguinte interface:

 Insira sua resposta nos retângulos brancos e clique no botão responder para conferi-la. Use os links Atividade 2 e Atividade 3 para resolver os demais problemas propostos.

Páginas no material do aluno

Seção 1 – Raiz de uma equação
Seção 3 – Equação do 1º grau
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

119 a 120
e 122 a 128

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Duplas

30 minutos

Software “Quadrado
mágico” que pode ser
acessado em http://rived.
Quadrados

mec.gov.br/atividades/

mágicos

matematica/algebrativa/
quadrado_magico.swf e
cópias da folha de ativi-

Nesta atividade, através do
uso de um software interativo, os alunos vão resolver algumas equações de primeiro
grau.

dades.
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Aspectos operacionais
Os alunos deverão resolver as questões propostas no software.

Aspectos pedagógicos
Professor, incentive seus alunos a desenvolverem a resolução em seus cadernos, pois há a necessidade da
construção e resolução de equações.
O valor de X pode ser obtido com a igualdade das somas das diagonais. Alguns alunos podem demonstrar
dificuldades para construir essa igualdade ou ainda na resolução da equação obtida nesta etapa da atividade.
Após o cálculo do valor de X, os alunos deverão reproduzir o quadrado mágico, substituindo as letras X pelo
valor encontrado e, assim, efetuar o cálculo dos demais espaços desconhecidos.

Folha de atividades – Quadrado mágico
Nome da escola: ________________________________________________________
Nome do aluno: ________________________________________________________
Nesta atividade você será um combatente na selva. Tente conseguir uma patente.
Você está acessando um software chamado “Quadrado mágico”. No início da atividade, você enxerga a seguinte interface:
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 Insira sua resposta nos retângulos e clique no botão responder para conferi-la. Use os links Quadrado 2 a
Quadrado 4 para resolver os demais problemas propostos.

Páginas no material do aluno

Seção 1 – Raiz de uma equação
Seção 3 – Equação do 1º grau
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

119 a 120
e 122 a 128

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Duplas

30 minutos

Software “Resolução de

Resolução
de equações
de primeiro
grau.

equações pelo método

Nesta atividade, através

da balança” que pode

do uso de um software

ser acessado em http://

interativo, os alunos irão

www2.mat.ufrgs.br/

resolver equações do

edumatec/atividades_di-

primeiro grau indicando

versas/maquina/equaco-

cada operação efetuada

esbalanca.htm e cópias da

durante a resolução.

folha de atividades.
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Aspectos operacionais
Os alunos deverão resolver as questões propostas no software.

Aspectos pedagógicos
Professor, alguns alunos podem demonstrar dificuldades em alguma(s) passagem(ns), durante a resolução,
sendo necessário corrigi-las. Por isso, incentive seus alunos a desenvolverem a resolução em seus cadernos.
Reforce a ideia de que resolver a equação (que é uma sentença aberta) é determinar o valor numérico que
torna a equação uma expressão numérica verdadeira.
Nas primeiras equações a resolver, peça a um aluno que “chute” um valor como solução da equação e a outro
que faça a verificação, substituindo a incógnita (não variável) pelo valor “chutado”. Depois de calcular o valor através
das operações, peça que seja feita novamente a verificação.
Se algum aluno chegar a um valor incorreto, uma estratégia pedagógica interessante é incentivá-lo a encontrar
o seu erro no processo de resolução. Embora possa dar um pouco mais de trabalho, o tempo gasto vale a pena para
desenvolver a autonomia do aluno.

Folha de atividades – Resolução de equações de primeiro grau
Nome da escola: ________________________________________________________
Nome do aluno: ________________________________________________________
Você está acessando um software chamado “Resolução de equações pelo método da balança”. No início da
atividade, você enxerga a seguinte interface:
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 Você deve selecionar na barra superior qual operação quer realizar.

Feito isso, preencha o retângulo com o termo desejado e pressione enter:
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 Continue até determinar o valor de x:

 Clique na barra inferior para selecionar um novo problema:
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Páginas no material do aluno

Seção 1 – Raiz de uma equação
Seção 3 – Equação do 1º grau
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

119 a 120
e 122 a 128

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Duplas

30 minutos

Software “PATEquation” que pode ser
acessado em http://
PATEquation

projeto.unisinos.br/
pat2math/material/
PATEquation.jar e
cópias da folha de

Nesta atividade, através do
uso de um software interativo, os alunos vão resolver
equações polinomiais de
primeiro grau.

atividades.

Aspectos operacionais
Cada dupla irá resolver as equações de primeiro grau propostas.
O manual do software pode ser acessado em
http://projeto.unisinos.br/pat2math/material/Manual_PATEquation.pdf.
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Aspectos pedagógicos
Professor, os alunos podem ter dificuldades em utilizar os comandos do software, principalmente no que tange à escrita matemática.
Neste software, não há a possibilidade de se obter as respostas diretamente, isto é, pulando etapas.
Incentive os alunos a discutirem a validade de cada um dos passos da resolução a fim de uma maior exploração
desta atividade.

Folha de atividades – PATEquation
Nome da escola: ________________________________________________________
Nome do aluno: ________________________________________________________
Você está acessando um software chamado “PATEquation”. No início da atividade, você enxerga a seguinte
interface:

 Clique no botão

 Na tela inicial, clique no

122

botão

 Uma equação será exibida no quadro:

 Para resolver a equação proposta, use o mouse para selecionar os termos que deseja operar e qual operação quer realizar
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 Insira sua resposta no retângulo branco:

E clique na lupa para verificar sua resposta:
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 Clique no botão

para resolver um novo problema.

 Após somar os termos 81 e 9, obtemos
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 Para dividir por 3, vamos reescrever a equação e introduzir frações
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 Preencha os campos das frações e clique na lupa para verificar sua resposta:
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Efetue as divisões:

Seção 5 – Sistemas de equações do 1º grau
Seção 6 – Métodos para resolução de um sistema
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Páginas no material do aluno

131 a 139

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Duplas

30 minutos

Software “Sistemas
lineares” que
pode ser acessado

Nesta atividade, através do

Sistemas

em http://www.

uso de um software interativo,

lineares

calculadoraonline.

os alunos vão resolver alguns

com.br/sistemas-

sistemas lineares.

lineares e cópias da
folha de atividades.

Aspectos operacionais
Cada dupla irá resolver as equações de primeiro grau propostas.
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Aspectos pedagógicos
Professor, alguns alunos podem demonstrar dificuldades para representar em linguagem matemática os dados fornecidos em cada um dos problemas.
Em outras ocasiões, podem esboçar dificuldades em escrever os comandos corretos no computador, pois neste caso, a escrita matemática a ser inserida é linear, o que dificulta um pouco esta representação.
Oriente seus alunos a conferirem as respostas fornecidas pelo software com os dados que os problemas fornecem. Em caso de discrepância, peça que verifiquem se as equações inseridas estão corretas.

Folha de atividades – Sistemas lineares
Nome da escola: ________________________________________________________
Nome do aluno: ________________________________________________________
Você está acessando um software chamado “Sistemas lineares”. No início da atividade, você enxerga a seguinte
interface:

Vamos ilustrar o uso do software através de um exemplo. Para resolver o sistema:

x
 +y=7
2
4 x − 2 y = 9
Vamos inserir cada uma das equações nos retângulos brancos.
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Use o botão “Calcular” para resolver o sistema:

Resolva os problemas abaixo e use o software para conferir suas respostas.
1. Em uma prova, cada questão respondida corretamente vale 5 pontos e cada questão respondida incorretamente implica na perda de 3 pontos. Em uma prova de 50 exercícios, um aluno obteve 130 pontos. Quantas
questões ele acertou?
2. Uma compra no valor de R$ 810,00 foi paga com notas de R$ 10,00 e R$ 50,00, num total de 41 notas. Quantas notas de cada espécie foram usadas no pagamento?
3. Colocamos em uma balança três pacotes de biscoitos e dois de balas. A balança marcou 900g. Depois colocamos um pacote de cada produto e ela marcou 350 g. Quanto pesa cada pacote de biscoito e cada pacote
de balas?
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ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO
Nessa seção, apresentaremos atividades que retomam as habilidades verificadas nas seções anteriores, com o
intuito de consolidar e avaliar o processo de ensino-aprendizagem do conteúdo proposto. As atividades dessa seção
também promoverão a reflexão do aluno sobre os conteúdos abordados.
Sugerimos a utilização dos dois últimos tempos de aula destinados a esta unidade. A seguir, apresentamos
sugestões para a retomada dos conteúdos trabalhados e para avaliação das habilidades pretendidas. Dividiremos
nossas sugestões avaliativas em duas etapas, explicitadas a seguir:

Avaliação
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Registros
de aprendizagens

Material
Necessário
Cópias do
texto da seção
aspectos
operacionais.

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

O aluno irá registrar individualmente,
numa folha de papel, as aprendizagens
matemáticas adquiridas com o estudo
desta unidade, bem como a resolução

Individualmente

25 minutos

dos exercícios de revisão.

Aspectos operacionais
Resolva os exercícios da folha de atividades para o aprimoramento e registro das aprendizagens que obteve
durante as últimas aulas. Esta etapa pode estar articulada à seção “Veja ainda” no material do aluno.

Aspectos pedagógicos
Durante a execução da atividade, verifique como os alunos utilizam as informações do enunciado para a resolução do problema. Auxilie os alunos que apresentam dificuldades, relembrando as definições e procedimentos.
Enfatize a necessidade dos conceitos básicos para a realização das atividades, pois é importante que eles sejam
capazes de utilizar, depois das aulas, a imagem conceitual que foi modificada.
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Folha de atividades – Registros de Aprendizagens
Nome da escola: ________________________________________________________
Nome do aluno: ________________________________________________________
Você está acessando um software chamado “Sistemas lineares”. No início da atividade, você enxerga a seguinte
interface:
1. Defina com suas palavras o que significa:
a. Sentença matemática;
b. Equação;
c. Raiz de uma equação;
d. Sistemas de equações.

2) Relacione, corretamente, as colunas:
(a) um terço de cento e dois é igual a trinta e quatro

( ) 15 – 27 = - 5

(b) 6.9 – 32 = 22			

( ) o quíntuplo de um número mais vinte é

(c) quinze menos vinte e sete é igual a menos cinco

igual a zero

(d) 5x + 20 = 0

( )

102
= 34
3

( ) o produto de seis por nove menos trinta e
dois é igual a vinte e dois

3) Considere a equação

132

x
− 7 = 3 . Verifique se 22 é raiz dessa equação.
2

Avaliação
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Sugerimos nesta etapa, a
escolha de uma questão que
contemple uma habilidade
Questões de
avaliações de larga
escala ou concurso

pretendida nesta unidade para
Cópias das

compor o instrumento avalia-

Individual-

questões

tivo. A ideia é que o aluno se

mente

20 minutos

familiarize com questões cobradas em avaliações de larga
escala, como ENEM, vestibulares, concursos, etc.

Aspectos operacionais
A seguir, oferecemos questões sobre o conteúdo abordado.

Folha de atividades – Questões de avaliações de larga escala ou
concurso
Nome da escola: ________________________________________________________
Nome do aluno: ________________________________________________________

Questão 1 (ENEM 2002):
Um forro retangular de tecido traz em sua etiqueta a informação de que encolherá após a primeira lavagem mantendo, entretanto, seu formato. A figura a seguir mostra as medidas originais do forro e o tamanho do encolhimento (x)
no comprimento e (y) na largura. A expressão algébrica que representa a área do forro após lavado é (5 - x) (3 - y).
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3
y
5

x

Nestas condições, a área perdida do forro, após a primeira lavagem, será expressa por:
a. 2xy
b. 15 - 3x
c. 15 - 5y
d. -5y - 3x
e. 5y + 3x - xy

Questão 2 (ENEM 2002):
Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula,
recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2kg de massa corporal a cada 8 horas.
Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é de:
a. 12 kg
b. 16 kg
c. 24 kg
d. 36 kg
e. 75 kg
(Universidade Estadual de Londrina 2005 - adaptada)
Um comerciante, desses que vende de porta em porta, comprou 80 calças de dois tamanhos diferentes, pequeno e médio, gastando R$ 4.300,00. Cada calça de tamanho pequeno custou R$ 50,00 e cada calça de tamanho
médio custou R$ 60,00. Quantas calças de tamanho pequeno e médio, respectivamente, ele comprou?
a. 30 e 50
b. 37 e 43
c. 40 e 40
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d. 43 e 37
e. 50 e 30

Aspectos pedagógicos
Após a resolução das questões, proponha uma discussão sobre as soluções encontradas.
Possivelmente, aparecerão soluções divergentes. Pondere as equivocadas ressaltando onde reside o erro.
As questões objetivas, em geral, têm em suas alternativas erradas sempre uma justificativa com erro plausível.
Obviamente, isso não está evidente na alternativa. Dessa forma, procure identificar o erro que gerou cada uma das
alternativas e discuta com os alunos.
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M aterial

do

P rofessor

Volume 1 • Módulo 1 • Matemática • Unidade 4

Equações e
problemas de
segundo grau
Érika Silos de Castro (coordenação), André Luiz Martins Pereira, Luciana Felix da
Costa Santos e Renata Cardoso Pires de Abreu.

Introdução
Na unidade 4 do material do aluno, são apresentadas algumas situações
que podem ser representadas e resolvidas por intermédio de equações do 2º
grau. Nesta unidade, o aluno terá a oportunidade de relembrar alguns conhecimentos, como o de produtos notáveis, que são uma ferramenta estratégica para
a resolução de equações do 2º grau.
Para potencializar o material didático do aluno, pesquisamos alguns recursos e atividades para auxiliar a você, professor, a ampliar possibilidades para
exploração deste tema em suas aulas.
Sugerimos que a primeira aula dessa unidade se inicie com uma atividade
disparadora. Esta é uma atividade proposta para ser realizada em grupo, promovendo uma dinâmica entre os alunos. Nesse momento, é esperado que eles desenvolvam algumas noções básicas relacionadas a equações quadráticas.
Para dar sequência ao estudo dessa unidade, disponibilizamos alguns recursos complementares, vinculados ao conteúdo do material didático do aluno.
Sugerimos que sejam utilizados nas aulas subsequentes à aula inicial, de acordo
com a realidade da sua turma. Ressaltamos a importância de fazer as alterações e
adaptações que julgar necessárias.
Por fim, aconselhamos que a última aula desta unidade seja dividida em dois
momentos. O primeiro deve ser dedicado a uma revisão geral do estudo realizado
durante esta unidade, consolidando o aprendizado do aluno a partir da retomada
de questões que surgiram durante o processo. O segundo momento deve ser uma
etapa de avaliação do estudante, priorizando questionamentos reflexivos que complementem as atividades e exercícios resolvidos durante as aulas.
A descrição e o detalhamento destas sugestões são apresentados nas tabelas e textos a seguir.
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Apresentação da unidade do material do aluno
Caro professor, apresentamos, abaixo, as principais características desta unidade:

Disciplina

Volume

Módulo

Unidade

Matemática

1

1

4

Titulo da unidade

Estimativa de aulas para
essa unidade
4 aulas de 2 tempos

Tema

Equações e problemas de segundo grau

Equações do 2º grau
Objetivos da unidade

Identificar uma equação do 2º grau e seus coeficientes numéricos;
, quando for possível;

Reduzir uma equação à forma
Resolver uma equação do 2º grau;

Resolver problemas que recaiam em equações do 2º grau;
Resolver sistemas do 2º grau.
Seções

138

Páginas no material do
aluno

Para início de conversa...

155 a 156

Seção 1 – Definição

156 a 159

Seção 2 – Breve revisão dos produtos notáveis

160 a 164

Seção 3 – Resolução de equações do 2º grau

164 a 174

O que perguntam por aí...

175 a 176

Recursos e ideias para o Professor
Tipos de Atividades
Para dar suporte às aulas, seguem os recursos, ferramentas e ideias no Material do Professor, correspondentes
à Unidade acima:

Atividades em grupo ou individuais
São atividades que são feitas com recursos simples disponíveis.

Ferramentas
Atividades que precisam de ferramentas disponíveis para os alunos.

Applets
São programas que precisam ser instalados em computadores ou smart-phones disponíveis
para os alunos.

Avaliação
Questões ou propostas de avaliação conforme orientação.

Exercícios
Proposições de exercícios complementares
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Atividade Inicial
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

quadráticas:
como resolvê-

Cópias da

desenvolver a capacidade de ler,

folha de

interpretar, escolher estratégias

atividades.

e analisar a solução de uma

Título da
Atividade

Tempo
Estimado

Duplas

40 minutos

situação-problema.

Seção 2 – Breve revisão dos produtos notáveis
Tipos de
Atividades

Divisão da
Turma

O objetivo dessa atividade é

Equações

las?

Descrição Sucinta

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Páginas no material do aluno

160 a 164
Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Duplas

40 minutos

O objetivo dessa atividade é fazer
uma revisão de fatoração de polinômios, em especial, de alguns

Resolvendo
Equações

Tesoura e

Utilizando

cópias da folha

Produtos

de atividades.

Notáveis

produtos notáveis, que serão
posteriormente utilizados como
ferramentas para resolver equações
do 2º grau. Para isso, sugerimos um
material concreto que associa áreas
de figuras geométricas às operações matemáticas envolvidas.
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Seção 3 – Resolução de equações do 2º grau
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Páginas no material do aluno

164 a 174
Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

O objetivo dessa atividade é
Completando

Computa-

mostrar aos alunos um método

quadrados:

dor com

bem interessante para resolver

combinando

Datashow,

equações do segundo grau. O

Grupos de

métodos

cópias da

método, conhecido como método de

4 alunos

geométricos e

folha de

completar quadrados, propõe uma

algébricos!

atividades.

combinação entre métodos algébricos

40 minutos

e geométricos.

O objetivo dessa aula é desenvolver
o raciocínio lógico, por intermédio da
Encontrando a
Fórmula

Cópias da
folha de
atividades.

dedução da fórmula de resolução de
equações do segundo grau. Também
esperamos que o aluno consiga utilizar

Duplas

40 minutos

Duplas

40 minutos

a fórmula encontrada para resolver
situações que envolvam equações
deste tipo.

O objetivo dessa aula é analisar a
Quantas raízes

Cópias da

fórmula conhecida como a fórmula de

reais a equa-

folha de

Bhaskara, estabelecendo relações entre

ção tem?

atividades.

o número de raízes reais e o sinal do
discriminante (delta).
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Seção 3 – Resolução de Problemas de 2º Grau
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Páginas no material do aluno

164 a 174
Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

O objetivo dessa atividade é fazer
com que o aluno consiga identificar e resolver problemas que
envolvam equações de segundo

Papiro de
Moscou

Cópias da folha de

e os

atividades.

Babilônios

grau. Para isso, vamos enunciar e
sugerir que os alunos traduzam
tais problemas em linguagem

Grupos de
4 alunos

40 minutos

algébrica. Além disso, os alunos
também devem resolvê-los a partir da resolução da equação e da
interpretação de suas raízes.

Avaliação da Aprendizagem
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Folha de
atividades,
Avaliação da

material

Unidade

do aluno,
lápis/
caneta.
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Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Esta atividade sugere um instrumento
avaliativo para a unidade dividido em

Participa-

duas etapas: registro de aprendizagens

ção indivi-

e questões objetivas a serem escolhi-

dual.

das a critério do professor.

40 minutos

O que perguntam por aí...
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Questões de
avaliações
externas

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

_

Duplas

_

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Imagem para projeção
disponível neste material
e no DVD do professor;
material do aluno.

Atividade Complementar
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade
Exercícios
Complementares

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Cópias da folha de
Atividades.

_

Duplas ou
trios.
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Atividades Iniciais
Descrevemos a seguir situações motivadoras que tem por objetivo fazer com que os alunos iniciem uma discussão coletiva e, antes da etapa de formalização, se familiarizem com o conteúdo matemático a ser trabalhado de
forma empírica e com atividades de fácil compreensão. Sugerimos que você escolha a que seja mais adequada à sua
realidade, ou, se preferir, utilize uma atividade própria.

Atividade Inicial
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Equações
quadráticas:
como resolvêlas?

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Duplas

40 minutos

O objetivo dessa atividade é
Cópias da

desenvolver a capacidade de ler,

folha de

interpretar, escolher estratégias

atividades.

e analisar a solução de uma
situação-problema.

Aspectos operacionais
Professor, na folha de atividades, são propostas algumas curiosidades matemáticas para promover uma reflexão utilizando, para isso, raciocínios que envolvem a equação do segundo grau. Procure, inicialmente, deixar que seus
alunos reflitam sobre elas e, ao final, procure fazer a discussão com as diferentes formas de resolução apresentadas.
É importante que você reproduza a folha de atividades, com antecedência, de acordo com o número de alunos
da sua turma.

Aspectos pedagógicos
Os grupos deverão expor o modo como desenvolveram a atividade. Você pode discutir com os alunos sobre o
que foi exposto, como também sobre as dificuldades encontradas na realização da atividade.
Chamamos a atenção para alguns aspectos em relação às questões propostas:
 Na questão 1, oriente os alunos para usarem frações irredutíveis, sobretudo, quando os números
são pares.
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 Na questão 2, no item (e), é solicitado que o aluno determine o valor de x, caso a área do retângulo C seja
igual a 84 u.a., caso haja dúvidas na resolução deste problema, você pode orientar os alunos a pensarem na
fatoração de 84 em dois fatores inteiros que satisfaçam a condição: x e 20-x
 Na questão 3, você pode expor para os alunos a importância de se ter atenção para a ordem das palavras.
Por exemplo: “a soma do dobro de um número com 3” e o “o dobro da soma de um número com 3” representam, respectivamente, 2x+3 e 2(x+3)=2x+6. No último item desta questão, os alunos devem perceber
que a equação não tem solução real, pois um quadrado não pode ser igual a um número negativo. Em caso
de dificuldade, retome essa questão com seus alunos.
Ao final da atividade, procure fazer uma discussão com a turma sobre as diferentes formas de
resolução apresentadas.

Folha de Atividades – Equações quadráticas: como resolvê-las?
Nome da escola: ______________________________________________________________________
Nome: ______________________________________________________________________________

1. (UERJ-2005-adaptada) Terno pitagórico é a denominação para os três números inteiros que representam as medidas, com a mesma unidade, dos três lados de um triângulo retângulo.
Um terno pitagórico pode ser gerado da seguinte forma:
i. Escolhem-se dois números pares consecutivos ou dois números ímpares consecutivos;
ii. Calcula-se a soma de seus inversos, obtendo-se uma fração cujos numerador e denominador representam as medidas dos catetos de um triângulo retângulo;
iii. Calcula-se a hipotenusa, utilizando o teorema de Pitágoras.
Por exemplo,
i. Para 3 e 5

1 1 8
+ =
ii. 3 5 15
iii. a2=82+152=64+225+289 -> a=17
Utilizando o procedimento descrito, calcule as medidas dos três lados de um triângulo retângulo, considerando
os números a seguir:
a. 1 e 3
b. 4 e 6
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2. Observe o diagrama a seguir, formado por dois quadrados (A e B) e um retângulo (C).

a. Qual é a expressão algébrica que representa a medida do lado do quadrado indicado por A?
b. Qual é a expressão algébrica que representa a medida do lado do quadrado indicado por B?
c. Complete o diagrama, formando um novo quadrado.
Qual é a medida do lado desse novo quadrado?
Qual é a medida da sua área?
d. Para completar o quadrado é necessário um retângulo cuja medida da área é igual à área do retângulo
indicado por C. Por que isso acontece? Troque ideias com seus colegas.
e. Considerando que a área do retângulo C é 84 cm2, quais as medida dos seus lados?
3. Observe a seguinte equação
(x-3)2 = 25
a. Você sabe ler essa equação?
b. Provavelmente você pensou “x menos 3 ao quadrado igual a 25”. Sim, é verdade. Porém, essa equação
também pode ser lida da seguinte maneira: “25 é o quadrado de um número que subtraído de 3”.
Falando assim não fica um pouco mais fácil para pensar na solução? Afinal, 25 é o quadrado de 5, então o
número que subtraído de 3 dá 5 é 8.
Às vezes nos detemos tanto aos procedimentos que nos esquecemos de pensar! Mas sempre que possível é importante pensar em diferentes estratégias para resolver um problema.
Pense, então, para tentar entender por que –2 também é solução dessa equação. Explique com suas
palavras o que você pensou.
c. Observe a equação a seguir e determine os valores de x que a satisfazem.
(x+1)2=4
d. A equação (x-2)2= -9
Por quê?
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Seção 2 – Breve revisão dos produtos notáveis
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Páginas no material do aluno

160 a 164
Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Duplas

40 minutos

O objetivo dessa atividade é fazer
uma revisão de fatoração de polinômios, em especial, de alguns

Resolvendo
Equações

Tesoura e

Utilizando

cópias da folha

Produtos

de atividades.

Notáveis

produtos notáveis, que serão
posteriormente utilizados como
ferramentas para resolver equações
do 2º grau. Para isso, sugerimos um
material concreto que associa áreas
de figuras geométricas às operações matemáticas envolvidas.

Aspectos operacionais
Esta atividade foi dividida em 5 etapas, que trabalham gradativamente fatorações de polinômios com o auxílio
de áreas de figuras geométricas. As etapas 1 e 2 trabalham as ideias de termos em evidência e agrupamento a partir
da propriedade distributiva. Da etapa 3 em diante, retomamos a ideia de alguns produtos notáveis, como os quadrados da soma e da diferença de dois termos e o produto da soma pela diferença de dois termos.
Para iniciar a atividade, apresente aos alunos as peças disponíveis na folha de atividades e peça que as recortem na medida em que forem realizando as etapas da atividade. Oriente-os a identificar as áreas de cada peça, assim
como composições entre elas, a partir das questões propostas.
Professor, é importante que você reproduza a folha de atividades, com antecedência, de acordo com o número
de alunos da sua turma.

Aspectos pedagógicos
Professor, durante a realização das etapas 1 e 2, retome a propriedade distributiva e oriente os aluno a observarem a possibilidade de se colocar termos comuns em evidência.
Durante as etapas, é importante que os alunos relacionem as áreas das figuras geométricas aos produtos:
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 x (x+m) = x2+mx ou x (x-m) = x2-mx
 (x+m)2 = x2+2mx+m2 ou (x-m)2 = x2-2mx+m2
 (x+m) (x-m) = x2-m2
 E, genericamente, (x+m) (x+n) = x2 + (m+n)x + mn
Alguns alunos podem, por exemplo, ter dificuldades de associar as áreas das figuras planas a essas representações algébricas. Por esse motivo, é importante explorar esses pontos com os alunos, indagando-os sobre o entendimento destas relações.
Se achar necessário, reproduza as figuras na lousa, realizando as composições das peças e montando as figuras
propostas nas etapas da atividade, como por exemplo, no caso (x+m)2 = x2+2mx+m2:

Para facilitar o entendimento, você pode orientá-los a considerarem peças de cores diferentes para representar
termos com sinais diferentes. Por exemplo, peças brancas termos com sinal positivo e cinzas com sinal negativo.
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Assim, o termo correspondente ao quadrado branco é o + m2 e ao retângulo cinza o -mn.
Após essa exploração genérica, você pode apresentar um exemplo, como o exposto a seguir:
A equação x2+6x+9=0 pode ser reescrita da forma (x+3)2=0. Se usarmos a propriedade da multiplicação de
números reais - se a.b=0 então a=0 ou b=0 -, obteremos, diretamente, duas soluções reais e iguais x1 = x2 = -3, para
a equação dada.
Ao final da atividade, acreditamos que os alunos estejam aptos a resolverem os exercícios propostos nesta
seção no material do aluno.
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Folha de Atividades – Resolvendo Equações Utilizando
Produtos Notáveis
Nome da escola: ______________________________________________________________________
Nome: ______________________________________________________________________________

Etapa 1: Relembrando a propriedade distributiva – termos em evidência
a. Recorte as peças dadas, disponíveis na sua folha de atividades.
b. Qual é a área de cada uma das peças retangulares dadas?
c. Com essas duas peças, construa um retângulo.
d. Qual é a medida dos lados desse retângulo que você construiu?
e. Qual é área do retângulo construído?
f. Você deve ter observado que a área do retângulo construído é igual à soma das áreas das duas peças
retangulares. Expresse algebricamente essa relação de igualdade.
Etapa 2: Relembrando a propriedade distributiva - outros casos
a. Recorte as peças dadas, disponíveis na sua folha de atividades.
b. Qual é a área de cada uma das peças retangulares dadas?
c. Com essas quatro peças, construa um retângulo.
d. Qual é a medida dos lados desse retângulo que você construiu?
e. Qual é área do retângulo construído?
f. Você deve ter observado que a área do retângulo construído é igual à soma das áreas das quatro peças
retangulares. Expresse algebricamente essa relação de igualdade.
Etapa 3: Produtos notáveis – o quadrado da soma de dois termos
a. Recorte as peças dadas, disponíveis na sua folha de atividades.
b. Qual é a área de cada uma das peças dadas?
c. Com essas quatro peças, construa um quadrado.
d. Qual é a medida dos lados desse quadrado que você construiu?
e. Qual é área do quadrado construído?
f. Você deve ter observado que a área do quadrado construído é igual à soma das áreas das quatro peças
dadas. Expresse algebricamente essa relação de igualdade.
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Etapa 4: Produtos notáveis – o quadrado da diferença entre dois termos
a. Recorte as peças dadas, disponíveis na sua folha de atividades.
b. Qual é a área de cada uma das peças dadas?
c. Com essas quatro peças, obtenha um quadrado de lado m-n. Para isso, sobreponha as peças dadas para
retirar ou acrescentar áreas.
d. Qual é área do quadrado construído?
e. Você deve ter observado que o quadrado de lado m-n pode ser obtido se:
 retirarmos do quadrado de lado um retângulo de dimensões e ;
 acrescentarmos um quadrado de lado ;
 retirarmos outro retângulo de dimensões e .
Expresse algebricamente essa relação de igualdade entre a área do quadrado e a sequência de operações
expostas acima.
Etapa 5: Produtos notáveis – o produto da soma pela diferença de dois termos
a. Para esta etapa, utilize as mesmas peças da etapa anterior.
b. Justaponha as peças para acrescentar e sobreponha para retirar, e construa um retângulo de dimensões
m + n e m – n.
c. Qual é área do retângulo construído?
d. Você deve ter observado que o retângulo de dimensões m + n e m – n pode ser obtido se:
 acrescentarmos ao quadrado de lado m um retângulo de dimensões m e n;
 retirarmos, do retângulo de lados m e m + n formado, um quadrado de lado n e um retângulo de dimensões m e n.
Expresse algebricamente essa relação de igualdade entre a área desse quadrado e a sequência de operações
expostas acima.
Obs.: Você pode observar uma outra abordagem para esta etapa no material do aluno.
Agora, responda as questões a seguir:
Questão 1: Desenvolva os seguintes produtos notáveis:
a)

(x-4)2		

b)

(x+5)2		

c)

(x-8)2

Questão 2: Utilizando produtos notáveis, resolva as seguintes equações:
a)

x2-2x+1=0

b)

x2+12x+36=0

c)

x2-20x+100=0
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Figuras para recorte
Etapa 1

Etapa 2
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Etapa 3

Etapas 4 e 5
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Seção 3 – Resolução de equações do 2º grau
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Páginas no material do aluno

164 a 174
Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

O objetivo dessa atividade é
Completando

Computa-

mostrar aos alunos um método

quadrados:

dor com

bem interessante para resolver

combinando

Datashow,

equações do segundo grau. O

Grupos de

métodos

cópias da

método, conhecido como método de

4 alunos

geométricos e

folha de

completar quadrados, propõe uma

algébricos!

atividades.

combinação entre métodos algébricos

40 minutos

e geométricos.

Aspectos operacionais
Professor, usando um projetor e o material disponível em pdf no seu DVD, mostre aos alunos como podem
resolver uma equação de segundo grau, utilizando métodos algébricos e geométricos combinados.
A equação que será apresentada aos alunos para ser resolvida será a seguinte:
x2 + 10x – 39 = 0
Para resolvê-la, oriente os alunos a seguirem os passos a seguir:
Passo 1: Verifique se a expressão corresponde a um quadrado perfeito.
Caso contrário, reescreva a equação, de tal maneira que o 1º termo (do lado esquerdo da igualdade) fique
o termo de grau 2 (x2) somado com o termo de grau 1 e no 2º termo (do lado direito) um número.
x2 + 10x = 39
Passo 2: Represente um quadrado de lado x.
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Observe que esse quadrado tem área x2.
Passo 3: Justaponha um retângulo a cada lado do quadrado. Para isso, observe que o termo de grau 1
(10x, nesse caso) pode ser interpretado geometricamente por um retângulo com lados medindo x e 10. Assim,
para colocarmos quatro retângulos em cada um dos lados do quadrado, cada retângulo deve ter um lado igual
a x e outro igual a 10/4 para que a soma dos quatro retângulos seja igual a 10x.
Repare que 10/4 = 5/2.

Repare que essa figura representa a expressão x2 + 10x, ou seja, um quadrado e um retângulo 10 por x,
decomposto em 4 retângulos 5/2 por x. Como x2 + 10x = 39 então, podemos afirmar que essa figura tem área
igual a 39.
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Passo 4: Complete a figura acima, formando um quadrado.

Passo 5: Calcule a área desse novo quadrado, lembrando que cada um dos 4 quadradinhos tem área
. Depois disso, observe o quadrado formado no item anterior e indique a medida de seu lado.

A área do quadrado é
39 (=x2+10x) + 4.

(quadradinhos) = 39 + 4.

= 39 + 25 = 64

Como o quadrado tem lado x + 5/2 + 5/2 = x + 5, então, podemos escrever
(x+5)2 = 64
Assim, o lado x do quadrado é 3.
Porém, observando a equação, é possível perceber que há outra solução. Para obter essa solução, podemos proceder, por exemplo, da seguinte maneira.
(x+5)2 = 64

Após esta exploração, leve os alunos a utilizar o método de completar quadrados, para resolver equações
disponíveis na folha de atividades.
Professor, é importante que você reproduza a folha de atividades, com antecedência, de acordo com o
número de alunos da sua turma.
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Aspectos pedagógicos
Professor, ao apresentar o método de completar quadrados, discuta com a turma sobre a possibilidade de se
combinar aspectos algébricos e geométricos para resolver equações do segundo grau.
Em relação aos passos da apresentação, antes de completar o quadrado geométrico, ressalte para seus alunos
que a figura formada no terceiro passo tem área igual a 39, uma vez que a equação dada nos diz que x2 + 10x = 39
Ao final, a observação do quadrado geométrico leva à raiz positiva da equação. Contudo, é importante que
você chame a atenção de seus alunos para a outra raiz da equação. Nesse caso, os alunos devem lembrar que não é
apenas o número 8 que tem o quadrado igual a 64: –8 também o tem e, por isso, –13 também é solução da equação
algébrica dada.
Depois disso, os alunos devem colocar em prática o método, fazendo os exercícios que se encontram na folha
de atividades. Ao término da atividade, é interessante discutir os exercícios propostos em sala de aula, para sanar
dúvidas que ainda possam existir.
Caso os alunos apresentem dificuldades em relação às manipulações algébricas a partir de figuras geométricas, utilize a lousa para dar outros exemplos, e resolva outras equações usando os passos apresentados, até que os
alunos atinjam o entendimento desejado. Na última equação, os alunos podem ter alguma dificuldade para operar
com frações. Repare que, nas duas primeiras equações, o termo de x é par, o que faz com que o procedimento seja
muito parecido com o exemplo. Já na última equação, esse termo é impar e, por isso, ao fazer 4.(3/4)2 o fator 4 não
poderá ser simplificado como nos outros casos e, assim, terão que operar com a fração 9/4. Esteja atento e ajude seus
alunos, se necessário.

Folha de Atividades – Completando quadrados: combinando métodos geométricos e algébricos!
Nome da escola: ______________________________________________________________________
Nome: ______________________________________________________________________________

O método de completar quadrados para expressões do tipo x2 + bx = k, com b positivo.
Passo 1: Verifique se a expressão corresponde a um quadrado perfeito.
Caso contrário, escreva a equação, de tal maneira que do lado esquerdo fique o termo de grau 2 (x2) somado com
o termo de grau 1 e do lado direito um número.
x2 + 10x = 39

Matemática e suas Tecnologias · Matemática

157

Passo 2: Represente um quadrado de lado x.

Observe que esse quadrado tem área x2
Passo 3: Justaponha um retângulo a cada lado do quadrado. Para isso, observe que o termo de grau 1 (10x, nesse
caso) pode ser interpretado geometricamente por um retângulo com lados medindo x e 10. Assim, para colocarmos
quatro retângulos em cada um dos lados do quadrado, cada retângulo deve ter um lado igual a x e outro igual a 10/4
para que a soma dos quatro retângulos seja igual a 10x.
Repare que 10/4=5/2.

Repare que essa figura representa a expressão x2 + 10x, ou seja, um quadrado e um retângulo 10 por x, decomposto em 4 retângulos 5/2 por x. Como x2 + 10x = 39 então, podemos afirmar que essa figura tem área igual a 39.
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Passo 4: Complete a figura acima, formando um quadrado.

Passo 5: Calcule a área desse novo quadrado, lembrando que cada um dos 4 quadradinhos tem área

.

Depois disso, observe o quadrado formado no item anterior e indique a medida de seu lado.
A área do quadrado é
39 (=x2+10x) + 4.

(quadradinhos) = 39 + 4.

= 39 + 25 = 64

Como o quadrado tem lado x + 5/2 + 5/2 = x + 5, então, podemos escrever
(x+5)2 = 64
Assim, o lado x do quadrado é 3.
Porém, observando a equação, é possível perceber que há outra solução. Para obter essa solução, podemos proceder, por exemplo, da seguinte maneira.
(x+5)2 = 64

Questão 1: Utilizando o método de completar quadrados, resolva as seguintes equações.
a. x2 + 6x – 27 = 0
b. x2 + 14x = 15
c. x2 + 3x -70 = 0
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Seção 3 – Resolução de equações do 2º grau
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Páginas no material do aluno

164 a 174
Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Duplas

40 minutos

O objetivo dessa aula é
desenvolver o raciocínio
lógico, por intermédio da
dedução da fórmula de
Encontrando

Cópias da folha de

a Fórmula

atividades.

resolução de equações do
segundo grau. Também
esperamos que o aluno
consiga utilizar a fórmula
encontrada para resolver
situações que envolvam
equações deste tipo.

Aspectos operacionais
Professor, o material do aluno sugere que você deduza uma fórmula, conhecida como fórmula de Bhaskara,
que permite determinar as raízes de equações do 2º grau completas e incompletas. Esta atividade propõe que esta
dedução seja construída em conjunto com alunos e, posteriormente, aplicada na resolução de equações.
Para iniciar a atividade, oriente os alunos a acompanharem a dedução de uma fórmula muito útil para resolver
equações do 2º grau. Você pode orientá-los a acompanharem essa dedução na lousa e pelo material do aluno, conforme os passos a seguir:
Passo 1: Considere uma equação da forma ax2 + bx + c = 0 , com a, b e c sendo coeficientes reais e a 0.
≠

Passo 2: Reescreva a equação como ax2 + bx = - c e divida todos os termos por a. Daí, obtém-se
Passo 3: Para ter no 1º membro dessa equação um trinômio quadrado perfeito, some
membros. Assim, tem-se

a ambos os

.

Passo 4: Escreva o 1º membro na sua forma do quadrado da soma de dois termos e o 2º membro com um
único denominador. Desta forma,
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.

Passo 5: Aplique a raiz quadrada em ambos os membros e obtenha que

, ou seja,

.
Passo 6: Isole o x para obter a fórmula desejada, isto é,

.

Após expor, na lousa, os passos necessários para esta dedução, divida a turma em duplas para que possam
desenvolver as questões propostas na folha de atividades.
Professor, é importante que você reproduza a folha de atividades, com antecedência, de acordo com o número
de alunos da sua turma.

Aspectos pedagógicos
Professor, sabemos que não há unanimidade quanto ao uso de demonstrações nas aulas do Ensino Médio. No
entanto, acreditamos que esta seja uma oportunidade de se promover uma discussão coletiva sobre a fórmula mais
usual de resolução de equações do 2º grau e um meio de mostrar aos alunos que não se trata de uma fórmula mágica,
e sim de uma dedução, oriunda de uma sequência de operações e propriedades matemáticas que embasam a sua
utilização. Também é possível discutir o que se entende por “fórmula”, salientando o papel desse aparato matemático,
as vantagens de sua aplicação e sua característica generalizante.
Durante essa dedução, é possível que os alunos apresentem algumas dificuldades para compreender as manipulações algébricas utilizadas. Por exemplo, do passo 3 para o 4, é importante lembrá-los sobre a ideia de produtos
notáveis e a redução de trinômios quadrados perfeitos ao quadrado da soma de dois termos. Nesta etapa, utilizou-se,
no 1º membro, a relação (x+m)2 = x2+2mx+m2, com m=b/2a e, no 2º membro, utilizou-se apenas cálculos com potências e equivalência de frações, ou seja,. (b/2a)2=b2/4a2 e (c/2a)2=4ac/4a2
Outra discussão relevante está na passagem do passo 4 para o 5. Chame a atenção dos alunos para o fato de
que, ao tirar a raiz quadrada de um quadrado, o resultado é o módulo da base.
Em relação às questões propostas na folha de atividades, espera-se que o aluno consiga aplicar a fórmula deduzida e observar que nem sempre haverá soluções reais para uma equação dada.
Ao final da atividade, é interessante discutir os exercícios propostos em sala de aula, para tentar sanar as dúvidas ainda existentes. Se você achar necessário, desdobre essa dedução em um número maior de passos, até que a
turma demonstre o entendimento necessário.
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Folha de Atividades – Encontrando a Fórmula
Nome da escola: ______________________________________________________________________
Nome: ______________________________________________________________________________
Questão 1: Para fixar as ideias trabalhadas em aula, reproduza os passos realizados pelo professor para deduzir
a fórmula de resolução de equações do 2º grau:

Questão 2: Identifique os coeficientes a, b e c e resolva, em R, as equações a seguir, utilizando a fórmula deduzida durante a atividade.
a) x2 - x - 20 = 0		

b) -x2 - 3x + 4 = 0		

d) x2 + 2x + 1 = 0		

e) 2x2 - 2x + 5 = 0

c) x2 - 8x + 7 = 0

Questão 3: O que você observa em relação às soluções reais da equação do item (e) da questão anterior?
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Seção 3 – Resolução de equações do 2º grau
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Páginas no material do aluno

164 a 174
Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Duplas

40 minutos

O objetivo dessa aula é analisar a
Quantas raízes

Cópias da

fórmula conhecida como a fórmula

reais a equa-

folha de ativi-

de Bhaskara, estabelecendo relações

ção tem?

dades.

entre o número de raízes reais e o
sinal do discriminante (delta).

Aspectos operacionais
Professor, o material do aluno, assim como uma das atividades propostas neste material, apresenta a dedução
da fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara. Esta atividade propõe que a fórmula de Bhaskara seja analisada
sob o ponto de vista da natureza das raízes de uma equação quadrática dada e de como se pode calcular a soma e o
produto destas raízes.
Para iniciar a atividade, utilize a lousa para lembrar os alunos da fórmula obtida:

Destaque
estaque o radicando, desta fórmula, apresentando-o como o discriminante da equação, isto é,
, reescrevendo a fórmula da forma:

E separe as operações, de modo que os alunos observem as duas operações representadas pelo sinal ±, ou seja:
e
Após expor, na lousa, a fórmula e as operações envolvidas, divida a turma em duplas e entregue uma folha de
atividades para cada aluno, para que possam desenvolver as questões propostas.
Professor, é importante que você reproduza a folha de atividades, com antecedência, de acordo com o número
de alunos da sua turma.

Matemática e suas Tecnologias · Matemática

163

Aspectos pedagógicos
Professor, para instigar os alunos a pensar na relação entre o número de raízes reais e o discriminante de uma
equação, você pode utilizar perguntas do tipo:
 Quantas raízes reais, vocês acham que uma equação do 2º grau possui?
 Será que é necessário resolver uma equação do segundo grau para saber quantas raízes reais ela tem?
Em relação às questões propostas na folha de atividades, espera-se que o aluno observe a relação entre o número de raízes reais e o sinal do discriminante. Espera-se também que ele consiga deduzir, a partir da fórmula apresentada, fórmulas para calcular a soma e produto das raízes de uma equação quadrática. Em caso de dúvidas, oriente
os alunos a preencherem a tabela, disponível na folha.
Durante a dedução das fórmulas de soma e produto, é possível que os alunos apresentem algumas dificuldades na compreensão de manipulações algébricas utilizadas. Por exemplo, ao calcularem
oriente-os nas regras de sinais e operações com frações, e leve-os a compreen-

der que

. Da mesma forma, chame atenção para as operações no cálcu-

lo do produto,

.

Aqui, é importante lembrá-los sobre a ideia de produtos notáveis e o produto da soma pela diferença de dois termos.
Neste produto, utilizou-se, no numerador, a relação (x+m) (x-m) = x2-m2, com
utilizou-se equivalência de frações e propriedades de potência e radiciação, como

e

. Posteriormente,
, e (4ac/4a2=c/a).

Ao indagar os alunos sobre o número de raízes de uma equação quadrática, é possível que muitos respondam
que sempre haverá duas raízes. É importante que você valorize esta resposta, que de fato é verdade, mas leve-os a
observar que nem sempre tais soluções pertencem ao conjunto dos números reais, e que, em certos casos (

),

as raízes pertencem a outro conjunto, denominado conjunto dos números complexos, C. Você deve lembrá-los que
uma raiz quadrada só é um número real se o radicando for positivo ou zero, ou seja, que não existe nenhum número
real que elevado ao quadrado resulte em um número negativo.
Ao final da atividade, seria interessante que os grupos expusessem para a turma como desenvolveram as atividades propostas e discutissem coletivamente os exercícios propostos.
Para fixar as ideias trabalhadas na atividade, sugerimos que você construa, em conjunto com os alunos, um
quadro-resumo, conforme o exposto a seguir:
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O conjunto verdade, em R,

Duas raízes reais diferentes

possui dois elementos.

O conjunto verdade, em R,

Duas raízes reais iguais

possui um elemento.

Não tem raízes reais

_

O conjunto verdade, em R, é
vazio.

Folha de Atividades – Quantas raízes reais a equação tem?
Vimos que podemos calcular as raízes de uma equação do 2º grau pela fórmula

O radicando b2 – 4ac é denominado discriminante (no decorrer na atividade pense por quê?) e é representado
pela letra grega delta, assim escrevemos

.

Separando as duas operações representadas pelo sinal ±, obtemos:
e
Agora, responda as questões propostas:
Questão 1: Utilizando a fórmula dada, resolva, em R, as equações a seguir:
a) x2-7x+10

b) x2-8x+16

c) x2-2x+2

Questão 2: O que você observa em relação ao número de raízes reais das equações da questão anterior?

Questão 3: Você acha que é necessário resolver uma equação do segundo grau para saber quantas raízes reais
ela possui? Justifique a sua resposta.
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Questão 4: Relacione o sinal do discriminante ao número de raízes reais de uma equação do 2º grau.
(a)

( ) duas raízes reais iguais.

(b)

( ) duas raízes reais diferentes.

(c)

( ) não possui raiz real.

Questão 3: Para fixar as ideias, complete a tabela e responda as questões a seguir:

Equação

x2-7x+10

9

Complete com
<, > ou =

Número de raízes
reais (diferentes,
iguais ou não
possui raiz real)

Número de elementos do conjunto verdade,
em R

∆ >0

2 raízes reais diferentes

2 elementos

x2-6x+8=0

∆ ______ 0

x2-8x+16=0

∆ ______ 0

x2-2x+2=0

∆ ______ 0
∆ ______ 0

-2x2+3x-1=0

∆ ______ 0

3x2+2x+1=0

∆ ______ 0

4x2-4x+1=0

∆ ______ 0

a)

Qual a condição para que o conjunto verdade, em R de uma equação seja unitário?

b)

Qual o valor de m, para que a equação –x2-3x-(2m-3)=0 tenha um conjunto verdade, em R, não vazio?

Questão 5: Sabendo que as raízes de uma equação do 2º grau podem ser obtidas pelas fórmulas:
e
Tente deduzir as fórmulas que permitem calcular:
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a)

A soma das raízes, isto é, x1+x2

b)

O produto das raízes, isto é, x1.x2

Páginas no material do aluno

Seção 3 – Resolução de Equações de 2º Grau
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

164 a 174
Divisão da
Turma

Descrição Sucinta

Tempo
Estimado

O objetivo dessa atividade é fazer com que o
aluno consiga identificar
e resolver problemas que
envolvam equações de
segundo grau. Para isso,

Papiro de
Moscou

Cópias da folha de

e os

atividades.

Babilônios

vamos enunciar e sugerir
que os alunos traduzam

Grupos de
4 alunos

tais problemas em lin-

40 minutos

guagem algébrica. Além
disso, os alunos também
devem resolvê-los a partir
da resolução da equação
e da interpretação de
suas raízes.

Aspectos operacionais
Apresente os problemas disponíveis na folha de atividades aos alunos. Recomendamos que você, professor, leia-os com os alunos. Divida a turma em grupos e distribua uma folha de atividades para cada grupo.
Professor, é importante que você reproduza a folha de atividades, com antecedência, de acordo com o número
de alunos da sua turma.

Aspectos pedagógicos
Apresente os problemas históricos à turma. Em seguida, promova uma discussão sobre como escrever esses problemas em linguagem algébrica. Também seria interessante relembrar aos alunos sobre áreas de quadrado e retângulo.
Em relação aos problemas, observe que:
 No Problema 1, os alunos podem confundir a base com a altura do retângulo. É importante que eles indiquem a base por x, por exemplo, e, consequentemente, a altura será

. Como nesse problema x re-

presenta o lado de um retângulo, então a raiz negativa da equação correspondente deve ser descartada,
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porém, é interessante trabalhar com os alunos o fato de a solução algébrica ser diferente da solução geométrica, isto é, para o problema não vale a solução –4, apesar de ser solução de

.

 Para o Problema 2, oriente os alunos a utilizarem uma calculadora para obter a raiz quadrada de 3481, afinal, os cálculos não devem ser empecilho para que os alunos resolvam a equação. Mais uma vez recomendamos que as soluções dos alunos sejam apresentadas e exploradas.
Ao término da atividade, recomendamos discutir os exercícios propostos em sala de aula, valorizando a solução
apresentada pelos alunos.

Folha de Atividades – Papiro de Moscou e os Babilônios
Nome da escola: ____________________________________________________________________
Nome: ____________________________________________________________________________

Problema 1:
Muitos povos antigos tinham um conhecimento matemático muito desenvolvido e estruturado. Esse era o
caso dos egípcios. Alguns textos conhecidos dessa civilização mostram que eles resolviam equações do segundo
grau para solucionar problemas do seu dia a dia. O Papiro de Moscou, que data de aproximadamente 1850 a.C., tem
esse nome por ter sido comprado pelo museu de Moscou, mas é um papiro egípcio que contém alguns problemas
matemáticos. Nele, por exemplo, é pedido que se calcule a base de um retângulo de área igual a 12, cuja altura
corresponde a ¾ da sua base.
Como base nas informações do texto, faça o que se pede.
a) Escreva esse problema em linguagem algébrica.
b) Encontre a solução desse problema
Problema 2:
Os babilônios tinham conhecimentos matemáticos aprimorados, tinham um sistema de numeração próprio e
deixaram muita coisa sobre o que faziam escrita em tabletes de argila, usando uma escrita, chamada cuneiforme. Um
dos tabletes encontrados por arqueólogos mostra um problema relacionado às equações do segundo grau. Escrito
em linguagem moderna, o problema diz o seguinte: ache o lado de um quadrado, se a sua área subtraída pelo
seu lado for igual a 870. Para esse problema, eles apresentavam a seguinte solução, escrita com linguagem moderna
e usando a notação decimal para os números: tome metade de 1. Multiplique 0,5 por 0,5. Junte o resultado a 870.
Extraia a raiz quadrada desse resultado e, finalmente, junte a esse resultado a metade de 1, obtendo 30 como medida
do lado do quadrado.
Como base nas informações, faça o que se pede.
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a. Escreva esse problema em linguagem algébrica.
b. Verifique que 30 é solução da equação obtida no item anterior.
Você saberia resolver a equação obtida no item a? Torque ideias com seus colegas e resolvam a equação, obtendo
as duas soluções da equação.

Avaliação da Aprendizagem
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário
Folha de
atividades,

Avaliação da

material

Unidade

do aluno,
lápis/
caneta.

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Esta atividade sugere um instrumento
avaliativo para a unidade dividido em

Participa-

duas etapas: registro de aprendizagens

ção indivi-

e questões objetivas a serem escolhi-

dual.

40 minutos

das a critério do professor.

Aspectos operacionais
Para o momento de avaliação, sugerimos que você utilize o último dos tempos de aula destinados à unidade
4. A seguir, apresentamos sugestões para a avaliação das habilidades pretendidas nesta unidade. Dividiremos nossas
sugestões avaliativas em duas etapas, conforme explicitadas a seguir.

Etapa 1: Registros de aprendizagens (Momento de Reflexão)
Aqui, você poderá propor que o aluno registre individualmente, na folha de atividades, disponível para reprodução neste material e no seu DVD, as aprendizagens matemáticas adquiridas com o estudo desta unidade. Para
nortear esta avaliação, apresentamos algumas questões que podem complementar aquelas do material do aluno no
que tange à avaliação do desenvolvimento das habilidades matemáticas pretendidas:
 identificar uma equação do 2º grau e seus coeficientes numéricos;
 reduzir uma equação à forma , quando for possível;
 resolver uma equação do 2º grau;
 resolver problemas que recaiam em equações do 2º grau;
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 resolver sistemas do 2º grau.
Sugerimos também, que este material seja recolhido para uma posterior seleção de registros a serem entregues ao seu formador no curso de formação presencial. Desta forma, esperamos acompanhar com você como os
alunos estão reagindo aos caminhos que escolhemos para desenvolver este trabalho, para se for o caso, repensá-los
de acordo com as características apresentadas.

Etapa 2: Questões objetivas
Para compor o instrumento avaliativo desta etapa, sugerimos a escolha de pelo menos uma questão objetiva,
entre as que estão disponíveis na seção Avaliação da Aprendizagem do material do aluno.
Sugestões de questões objetivas para a avaliação da aprendizagem:
1. {–7, –2} é o conjunto-verdade da equação:
a) x2 + 14x + 9 = 0

b) x2 – 9x –9 = 0

c) x2 + 9x + 14 = 0

d) x2 –9x + 14 = 0

2. Dois números têm por soma 7 e por produto –18. São eles:
a) 4 e –3

b) –6 e 3

c) 7 e –1

d) 9 e –2

3. Considere as afirmações:
i. O conjunto solução da equação x2 – 1 = 0 é S = {–1, 1}.
ii. O conjunto solução da equação x2 – 4x = 0 é S = {–2, 2}.
iii. A equação x2 – 10x + 25 = 0 tem raiz no conjunto R.
Quantas afirmações são verdadeiras?
a) 3

b) 2

c) 1

d) 0

4. A área de um retângulo é 54 cm2. Se um lado mede 3 cm mais que o outro, então suas medidas são:
a) 9 e 12

b) 12 e 15

c) 6 e 9

d) 3 e 6

5. Se x é positivo e se o inverso de x + 1 é x – 1, então x é:
a) 1

b) 2

c) 3

d)

e)

6. A soma e o produto das raízes da equação x2 – 2x –35 = 0, em R, são respectivamente iguais a:
a) 2 e 35
b) 2 e –35
c) –2 e 35
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d) – 2 e –35
7. Sabendo que uma das raízes da equação (m2 – 3)x2 + 2mx – 4m = 0 é 2, temos:
a) ( ) m2 = 0

b) ( ) m2 = 3

c) ( ) m2 =

d) ( ) m2 = 2

, associamos dois pares ordenados (a, b) que satisfazem as equações dadas. Conside-

8. Ao sistema

rando apenas o par que apresenta componentes negativas e adicionando os valores das mesmas, encontramos:
a) –4

b) –5

c) –6

d) –7

e) –8

9. As diferenças entre dois números e os quadrados desses dois números são respectivamente 1 e 49. A soma dos
referidos números será:
a) 49

b) 59

c) 50

d) 51

e) 89

Gabarito da avaliação da aprendizagem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

C

D

B

C

D

B

B

E

A

Folha de Atividades – Momento de Reflexão
Nome da Escola: ________________________________________________________________
Nome: ________________________________________________________________________

Neste momento, propomos que você retome as discussões feitas na unidade 4 e registre as aprendizagens
matemáticas adquiridas com o estudo desta unidade. Para ajudá-lo nos seus registros, tente responder as questões
a seguir:
Questão 1: Qual foi o conteúdo matemático estudado nessa unidade?

Questão 2: Cite alguma situação do cotidiano que envolve os conhecimentos aqui estudados.
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Questão 3: Dentre os números -2, 0, 1, 4, quais deles são soluções da equação x2-2x-8 = 0?

Questão 4 (Puccamp): Considere as seguintes equações:
I. x2 + 25 = 0		

II. x2 - 7 = 0		

III. 0,4x2 = 0,1

Sobre as soluções dessas equações é verdade que em
a) II são números irracionais.

b) III é número irracional.		

d) I e III são números não reais.

e) II e III são números racionais.

c) I e II são números reais.

Questão 5: Considere o seguinte problema: "Achar um número que, somando com 1, seja igual ao seu inverso”.
Qual das equações representa este problema?
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a) x2 - x + 1 = 0		

b) x2 + x - 1 = 0		

d) x2 + x + 2 = 0		

e) x2 - x - 2 = 0

c) x2 - x - 1 = 0

O que perguntam por aí...
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

_

Duplas

_

Imagem
para
projeção
Questões de
avaliações
externas

disponível
neste
material e
no DVD do
professor;
material do
aluno.
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Aspectos operacionais
Na seção O que perguntam por aí..., do material do aluno, são apresentadas questões de avaliações externas
que envolvem conhecimentos de equações do 2º grau trabalhados nesta unidade. Essas questões já se encontram
resolvidas no material do aluno, mas você poderá trabalhá-las a partir da projeção das imagens disponíveis no seu
DVD e nesse material, conforme a seguir.
(Banco de Questões da Avaliação Externa do Município do Rio de Janeiro) A figura a seguir representa o trinômio quadrado perfeito x2 + 6x + 9.

A forma fatorada desta expressão algébrica é
(A) (x + 3)2.
(B) (x – 3)2.
(C) 3x (x2 + 9).
(D) (x +3) (x – 3).

Resposta: Letra (A)
Comentários: Essa questão explora a temática de produtos notáveis com um enfoque algébrico. O aluno
perceberá que a área do quadrado é de x2 + 2 (3x) +9. Para calcular essa área é necessário elevar ao quadrado o lado
da figura que é (x+3). Logo, a resposta será a alternativa (A).
Possivelmente, o aluno que escolheu as alternativas (B) ou (D) se confundiu ao associar o trinômio quadrado
perfeito dado na questão com os outros casos de produtos notáveis: quadrado da diferença e produto da soma
pela diferença de dois termos, respectivamente. Já o aluno que optou pela alternativa (C) possivelmente não compreendeu a correspondência entre o trinômio quadrado perfeito e a área de um quadrado de lado x+3 e pode ter
tentado calcular a área do quadrado, considerando indevidamente, os termos x2, 3x e 9 que aparecem no enunciado da questão.
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2. Na figura abaixo, o lado do quadrado ABCD mede x e o lado do quadrado CMNP mede y. Observe e responda:

a. Indique o produto que fornece a área da figura I.
b. Indique o produto que fornece a área da figura II.
Solução: A questão trabalha as diferentes formas de associar os produtos notáveis às representações geométricas.
a. (x - y) x = x² - xy
b. (x-y) y = xy - y²
3. (Enem) Um posto de combustível vende 10.000 litros de álcool por dia a R$ 1,50 cada litro. Seu proprietário percebeu que, para cada centavo de desconto que concedia por litro, eram vendidos 100 litros a mais por dia. Por
exemplo, no dia em que o preço do álcool foi R$ 1,48, foram vendidos 10.200 litros. Considerando x o valor, em
centavos, do desconto dado no preço de cada litro, e V o valor, em R$, arrecadado por dia com a venda do álcool,
então a expressão que relaciona V e x é
a. V=10.000+50x−x2.
b. V=10.000+50x+x2.
c. V=15.000−50x−x2.
d. V=15.000+50x−x2.
e. V=15.000−50x+x2.
Resposta: Letra (d)
Comentários: Se é dado um desconto de x centavos, temos que o preço de cada litro de combustível é 1,50x.0,01 e que a quantidade de combustível vendida por dia é 10000+100x. O valor arrecadado é
V= (1,50-0,01x)(10000+100x) = 1500 + 150x - 100x - x2= 15000 + 50x - x2
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4. O custo de uma produção, em milhares de reais, de x máquinas iguais é dado pela expressão C(x) = x² – x + 10. Se
o custo foi de 52 mil reais, então, o número de máquinas utilizadas na produção foi
a. 6
b. 7.
c. 8.
d. 9.
Resposta: Letra (b).
Comentários: Queremos descobrir o valor de x de modo que C(x) seja igual a 52. Cabe aqui salientar que alguns
alunos podem dizer que, nesse problema, C(x) = 52000. Porém, o professor deve destacar o fato de que, no enunciado,
C é dado em milhares de reais. Dessa forma, 52 = x2 – x + 10, equação que pode ser escrita como x2 – x – 42 = 0. Fatorando o polinômio do 1º membro, teremos (x – 7)(x + 6) = 0, que nos dá como soluções x = 7 ou x = –6. Como, nesse
caso, x não pode assumir valor negativo, a resposta é a letra B.

Aspectos pedagógicos
Após a resolução desta questão em aula, você pode promover uma análise coletiva das respostas encontradas
pelos alunos, com uma breve discussão a respeito dos possíveis erros (erros mais comuns) por eles cometidos.

Atividade Complementar
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Exercícios

Cópias da

Complemen-

folha de

tares

Atividades.

Descrição Sucinta

_

Divisão da
Turma

Duplas ou
trios.

Tempo
Estimado

_

Aspectos operacionais
Peça que os seus alunos se organizem em duplas ou em trios. Mas procure distribuir uma folha de atividades para
cada um, de maneira que todos possam ficar com uma cópia do material e usá-la como mais uma fonte de consulta.
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Escolha previamente os exercícios que melhor se adequam à realidade de sua turma e à abordagem escolhida
para apresentação dos conceitos introduzidos nesta unidade.
Depois dos alunos concluírem o conjunto de exercícios que você escolheu aplicar, procure discutir as soluções apresentadas pelos alunos, valorizando cada estratégia mesmo que esta não tenha o conduzido a uma
resposta verdadeira.

Aspectos pedagógicos
A seguir, apresentamos alguns exercícios que podem auxiliar você, professor, na fixação das principais noções
trabalhadas nesta unidade. Esses exercícios foram dispostos em uma folha de atividades (que se encontra disponível
para reprodução na pasta “Material DVD”) e poderá ser aplicada de forma fracionada ao término de cada seção do
material do aluno ou de uma só vez no momento reservado para a consolidação dos conteúdos trabalhados.
Não é necessária a aplicação da totalidade dos exercícios. Apenas selecione para a aplicação os exercícios que
julgar mais adequados ao ritmo de aprendizagem e características particulares de sua turma. Você também poderá
encontrar as soluções desses exercícios em um arquivo no Grid de aula de seu DVD. Procure incentivar os alunos a
executar os exercícios sem a sua intervenção: isso pode favorecer o desenvolvimento da autonomia dos alunos no
que diz respeito à habilidade de resolver problemas.

Folha de Atividades – “Exercícios Complementares ”
Nome da Escola: ______________________________________________________________________
Nome:______________________________________________________________________________

1. Utilize algum dos casos de fatoração de polinômios para determinar as raízes reais das equações seguir.
a. x2 – 2809 = 0
b. 9y2 – 24y + 16 = 0
c. 4t2 – 20t + 25 = 0
d. y2 – 20y = 0
e. t2 – 36 = 0
2. Completando quadrados, resolva em ℝ as equações abaixo:
a. x2 – 5x + 6 = 0
b. x2 – x – 6 = 0
c. – y2 + 11y – 28 = 0
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3. Considere a equação 6x2 + x – 1 = 0.
a. Quais são os coeficientes desta equação?
b. Qual o valor do seu discriminante?
c. De acordo com o valor do discriminante encontrado no item anterior, determine quantas são as soluções reais desta equação.
d. Caso seja possível determine suas raízes.
4. Considere a equação 2x2 – 4x + 3 = 0.
a. Quais são os coeficientes desta equação?
b. Qual o valor do seu discriminante?
c. De acordo com o valor do discriminante encontrado no item anterior, determine quantas são as soluções reais desta equação.
d. Caso seja possível determine suas raízes.
5. Considere a equação 25x2 – 20x + 5 = 0.
a. Quais são os coeficientes desta equação?
b. Qual o valor do seu discriminante?
c. De acordo com o valor do discriminante encontrado no item anterior, determine quantas são as soluções reais desta equação.
d. Caso seja possível determine suas raízes.
6. Considere a equação 2x2 – 10x = 0.
a. Quais são os coeficientes desta equação?
b. Qual o valor do seu discriminante?
c. De acordo com o valor do discriminante encontrado no item anterior, determine quantas são as soluções reais desta equação.
d. Caso seja possível determine suas raízes.
7. Determine a forma reduzida das equações do 2º grau abaixo e, em seguida, resolva-as em ℝ pelo método
que melhor lhe convier:
a. (3x + 1)2 + (x + 1)(x – 1) = 0
b. 3x2 – 3x + 1 + x2 + 3x – 1 = 0
c. (2x–1)(x+2) – (x+4)(x–1) + 5 = 0
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8. Determinar o valor de m na equação x2 – 5x + (m - 1) = 0, de modo que suas raízes sejam reais e desiguais.

9. Determinar o valor de k na equação (k – 1)x2 – 3x + 2 = 0, de modo que suas raízes sejam reais e iguais.

10. Determinar o valor de p na equação 3x2 – 2x + p – 5 = 0, de modo que ela não admita raízes reais.
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M aterial

do

P rofessor

Volume 1 • Módulo 1 • Matemática • Unidade 5

Introdução à
Geometria
André Luiz Cordeiro dos Santos, Gabriela Barbosa , Josemeri Araujo Silva Rocha (coordenação), Luciane de Paiva Moura Coutinho.

Introdução
A Unidade 5 do material do aluno conta um pouco de história para introduzir o assunto Geometria. Preparamos um material complementar para enriquecer, no módulo do aluno, a abordagem dos objetivos que são os seguintes:
 reconhecer os entes geométricos primitivos ponto, reta e plano;
 definir reta, semirreta e ângulos;
 reconhecer as posições entre duas retas em um plano;
 resolver problemas, utilizando retas paralelas cortadas por transversais;
 reconhecer as figuras geométricas planas;
 classificar polígonos, triângulos e quadriláteros.
Com o intuito de ampliar as possibilidades de exploração do tema em suas
aulas, pesquisamos alguns recursos e atividades para auxiliar você, professor.
A nossa sugestão é que a primeira aula desta unidade se inicie com uma atividade disparadora e, por isso, trazemos duas propostas. Em Medindo a Terra, os alunos assistirão a um vídeo que mostra a estratégia utilizada para medir o tamanho
da Terra. Em seguida, realizarão uma pesquisa para investigar outras estratégias
geométricas interessantes, utilizadas para realizar medições. Já em Mosaico dos Lagartos, os alunos deverão montar um mosaico inspirado em figuras de M. C. Escher.
Para dar sequência ao estudo desta unidade, disponibilizamos alguns recursos complementares, vinculados ao conteúdo do material didático do aluno.
Sugerimos que esses recursos sejam utilizados nas aulas subsequentes à aula inicial, de acordo com a realidade da sua turma. Ressaltamos a importância de fazer
as alterações e adaptações que julgar necessárias.
Na Seção 1, trazemos uma proposta de trabalho chamada Conceitos primitivos no mapa, em que os alunos deverão identificar ponto, reta e plano num mapa.

Matemática e suas Tecnologias · Matemática

181

Para a Seção 2, preparamos a atividade Retas, semirretas e segmentos de retas, em que os alunos assistirão a um
vídeo explicativo sobre esses três elementos e, em seguida, farão a representação de cada um deles. Também temos
nesta seção, Palavra Matemática cruzada, em que os alunos deverão preencher uma palavra cruzada, envolvendo
conceitos matemáticos primitivos.
Na Seção 3, você irá encontrar a atividade Memória dos Ângulos em que os alunos irão identificar ângulos retos, agudos, obtusos, rasos, complementares, suplementares e opostos pelo vértice, a partir de um jogo de memória,
e a atividade Medição de Ângulos, em que, com o uso do transferidor, os alunos poderão explorar a ideia de ângulos
com a mesma medida.
Para a Seção 4, temos a atividade Construindo retas paralelas cortadas por uma transversal, em que os alunos terão a oportunidade de construir um par de retas paralelas cortadas por uma transversal, com auxílio de
um par de esquadros.
Na Seção 5, temos duas atividades: Artes com polígonos, que leva os alunos a explorarem polígonos presentes
na ficha que segue no DVD, classificando-os segundo critérios variados, e Percebendo Polígonos, que propõe a observação de imagens de sólidos geométricos e o reconhecimento de polígonos que constituem suas faces.
Por fim, aconselhamos que a última aula desta unidade seja dividida em dois momentos: o primeiro, dedicado a uma revisão geral do estudo, realizado durante esta unidade, consolidando o aprendizado do aluno a partir da
retomada de questões que surgiram durante o seu estudo e o segundo, um momento de avaliação do estudante,
priorizando questionamentos reflexivos que complementem as atividades e exercícios resolvidos durante as aulas.
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Apresentação da unidade do material do aluno
Caro professor, apresentamos, abaixo, as principais características desta unidade:

Disciplina

Volume

Módulo

Matemática

1

5

Unidade

Estimativa de aulas para
essa unidade
4 aulas de 2 tempos

Titulo da unidade

Tema

Geometria

Geometria
Objetivos da unidade

Reconhecer os entes geométricos primitivos ponto, reta e plano.
Definir reta, semirreta e ângulos.
Reconhecer as posições entre duas retas em um plano.
Resolver problemas, utilizando retas paralelas cortadas por transversais.
Reconhecer as figuras geométricas planas.
Classificar polígonos, triângulos e quadriláteros.
Seções

Páginas no material do
aluno

Para início de conversa...

189 a 191

Seção 1 – Entes Geométricos primitivos.

192 a 195

Seção 2 – Retas, Semirretas e segmentos de retas.

196 a 200

Seção 3 – Ângulos.

201 a 204

Seção 4 - Retas paralelas interceptadas por transversais.

205 a 208

Seção 5 – Polígonos.

209 a 220

Veja ainda...

220

Resumo.

220

O que perguntam por aí?

227 a 232
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Recursos e ideias para o Professor
Tipos de Atividades
Para dar suporte às aulas, seguem os recursos, ferramentas e ideias no Material do Professor, correspondentes
à Unidade acima:

Atividades em grupo ou individuais
São atividades que são feitas com recursos simples disponíveis.

Ferramentas
Atividades que precisam de ferramentas disponíveis para os alunos.

Applets
São programas que precisam ser instalados em computadores ou smart-phones disponíveis
para os alunos.

Avaliação
Questões ou propostas de avaliação conforme orientação.

Exercícios
Proposições de exercícios complementares
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Atividade Inicial
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

O vídeo
deve ser
Os alunos assistirão a um vídeo

visto por

que mostra a estratégia utili-

toda a

Computador

zada para medir o tamanho da

turma. A

Medindo a

com acesso

Terra. Em seguida, realizarão

atividade

2 tempos de

Terra.

à internet e

uma pesquisa para investigar

de pesqui-

40 minutos.

datashow.

outras estratégias geométricas

sa deve ser

interessantes, utilizadas para

realizada

realizar medições.

em grupos
de até quatro alunos.
A atividade
deve ser realizada em

Mosaico dos
Lagartos.

Computador

Os alunos deverão montar, on

com acesso à

line, um mosaico inspirado em

internet.

figuras de M. C. Escher.

dupla ou
conforme

2 tempos de

a disponi-

40 minutos.

bilidade de
computadores na
escola.
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Seção 1 – Entes Geométricos primitivos.
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Páginas no material do aluno

192 a 195
Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

A atividade
deve ser reComputador
Conceitos

com acesso

primitivos

à internet,

no mapa.

caderno, lápis,
borracha.

alizada em
Os alunos deverão, através de uma

dupla ou

animação, identificar ponto, reta e

conforme

1 tempo de 40

plano em um mapa e. na sequên-

a disponi-

minutos.

cia. elaborar o seu próprio mapa.

bilidade de
computadores na
escola.

Seção 2 – Retas, Semirretas e segmentos de retas.
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Páginas no material do aluno

196 a 200
Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

O vídeo
deve ser
visto por
Retas, se-

Computador

mirretas e

com acesso

segmentos

à internet e

de retas .

datashow.

Os alunos assistirão a um vídeo
explicativo sobre reta, semirreta e
segmento de reta. Em seguida, os
alunos farão a representação desses elementos em seus cadernos.

toda a
turma. Em
seguida,

2 tempos de

a turma

40 minutos.

pode ser
dividida
em grupos
de até quatro alunos.
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Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

A atividade
deve ser
feita em
Palavra Ma-

Computador

Os alunos deverão preencher uma

temática

com acesso à

palavra cruzada a partir da defini-

cruzada.

internet.

ção dos elementos geométricos.

dupla ou
conforme

1 tempo de 40

a disponi-

minutos.

bilidade de
computadores na
escola.

Páginas no material do aluno

Seção 3 – Ângulos
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário
Uma ficha com

Memória
dos Ângulos.

cartas para o
jogo como a
que segue no
DVD para cada
dupla.

201 a 204

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Os alunos irão identificar ângulos retos, agudos, obtusos, rasos,
complementares, suplementares e Duplas.

40 minutos.

opostos pelo vértice a partir de um
jogo de memória.

Uma ficha
como a que
segue no
Medição de

DVD para

Ângulos.

cada dupla e
transferidores,

Com o uso do transferidor, os
alunos poderão explorar a ideia de

Duplas.

40 minutos.

ângulos com mesma medida.

também para
cada dupla.
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Seção 4 – Retas paralelas interceptadas por transversais.
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Páginas no material do aluno

205 a 208
Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Duplas,

40 minutos.

Folha de
papel A4 e um
Construin- par de esquado retas
dros para cada
paralelas
dupla e um par
cortadas
de esquadros.
por uma
próprio para
transversal
quadro. para o

Os alunos terão a oportunidade de
construir um par de retas paralelas
cortadas por uma transversal. com
auxílio de um par de esquadros.

professor.

Páginas no material do aluno

Seção 5 – Polígonos,
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário
Uma ficha

Artes com
polígonos,

como a que
segue no DVD
para cada
dupla.
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209 a 220

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Duplas.

40 minutos.

A atividade leva os alunos a explorarem polígonos presentes na ficha
que segue no DVD, classificando-os
segundo critérios variados.

Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Duplas.

40 minutos.

Folhas de papel
A4 e uma ficha
com imagens
de sólidos geométricos. como
Percebendo Polígonos.

a que segue no

A atividade propõe a observação

DVD para cada

de imagens de sólidos geométricos

dupla. Também

e o reconhecimento dos polígonos

são necessárias

que constituem suas faces.

embalagens de
produtos diversos, ou objetos,
de diferentes
formatos.
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Atividade Inicial
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

O vídeo
deve ser
Os alunos assistirão a um vídeo

visto por

que mostra a estratégia utili-

toda a

Computador

zada para medir o tamanho da

turma. A

Medindo a

com acesso

Terra. Em seguida, realizarão

atividade

2 tempos de

Terra.

à internet e

uma pesquisa para investigar

de pesqui-

40 minutos.

datashow.

outras estratégias geométricas

sa deve ser

interessantes, utilizadas para

realizada

realizar medições.

em grupos
de até quatro alunos.

Aspectos operacionais
Professor, esta atividade será composta por três etapas:
1ª etapa: Os alunos assistirão a um vídeo disponível em http://m3.ime.unicamp.br/recursos/1134 . Exiba para a
turma apenas o trecho a partir de 2:45 até 8:10.
2ª etapa: Após a exibição do vídeo, peça para que os alunos se organizem em grupos de até quatro componentes para realizarem uma pesquisa sobre outras estratégias geométricas interessantes para resolver problemas
concretos, tais como partilhar terras férteis às margens dos rios, construir casas, observar e prever os movimentos
dos astros feitos pelas antigas civilizações entre outras. Essa pesquisa deve ser feita no laboratório de informática da
escola, ou até mesmo na biblioteca.
3ª etapa: O resultado da pesquisa deve ser apresentado para a turma. Peça ao grupo que exiba a estratégia de
maneira bem ilustrativa, como mostrada no vídeo.

Aspectos pedagógicos
Professor, note que o vídeo como um todo tem como objetivo principal a abordagem da universalização do
sistema métrico, mas o trecho que separamos apresenta uma estratégia geométrica bem interessante. Observe que
o aluno não precisa compreender a Matemática envolvida na estratégia, mas sim como ela é importante para solucionar problemas.
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Para facilitar a pesquisa, você pode entregar a seus alunos um roteiro para guiar o trabalho:
Sugestão de roteiro para pesquisa:
 Objeto a ser medido.
 Por quem (civilização/pesquisador)?
 Quando?
 Onde?
 Estratégia utilizada (desenvolvimento teórico e ilustrativo).
Dependendo da sua disponibilidade e da programação da escola, essa pesquisa pode virar uma exposição
interessante em feiras culturais, científicas ou até virar uma sugestão de projeto matemático.

Atividade Inicial
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

A atividade
deve ser realizada em
Mosaico dos
Lagartos.

Computador

Os alunos deverão montar, on

com acesso à

line, um mosaico inspirado em

internet.

figuras de M. C. Escher.

dupla ou
conforme

2 tempos de

a disponi-

40 minutos.

bilidade de
computadores na
escola.

Aspectos operacionais
Professor, peça para que os alunos acessem o link http://www.uff.br/cdme/jogos_artisticos_geometricos_eletronico/index.html .
Eles devem clicar em Atividades como podemos ver na imagem a seguir:
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Os alunos poderão iniciar a construção do mosaico como pode ser visto na imagem a seguir.

192

Peça que os alunos cliquem em instruções para saber como proceder. Ao fazer isto, aparecerá a tela da imagem
a seguir.

Ao final, os alunos poderão acessar uma possibilidade de resposta. Basta clicar em Quer ver uma resposta?,
ao final da página que contém o mosaico.

Aspectos pedagógicos
Professor, antes de iniciar esta atividade, você pode acessar com seus alunos um site muito interessante sobre
Matemática e Artes, disponível em http://cmup.fc.up.pt/cmup/arte/. Este trabalho pode render uma parceria bem
interessante com o professor de artes, principalmente para fazer uma abordagem mais profunda a respeito da obra
de Escher. O site oficial do artista pode ser acessado em http://www.mcescher.com/.
Você pode continuar o trabalho sugerindo as outras atividades também disponíveis on line, bastando clicar em
Próxima Atividade para acessar o Jogo do Lagarto e Desafio.
Outra sugestão interessante, caso não haja computador disponível na escola, é fazer o mosaico em material
EVA. Para isso, ao final da atividade, há um molde do lagarto que pode ser recortado. Você pode obter outras sugestões de atividades no livro Caleidociclos de M.C. Escher, autores: Doris Schattschneider e Wallace Walker. Editora:
Taschen GmbH, 2004.
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Molde do lagarto

194

Seção 1 – Entes Geométricos primitivos.
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Páginas no material do aluno

192 a 195
Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

A atividade
deve ser reComputador
Conceitos

com acesso

primitivos

à internet,

no mapa.

caderno, lápis,
borracha.

alizada em
Os alunos deverão, através de uma

dupla ou

animação, identificar ponto, reta e

conforme

1 tempo de 40

plano em um mapa e. na sequên-

a disponi-

minutos.

cia. elaborar o seu próprio mapa.

bilidade de
computadores na
escola.

Aspectos operacionais
Professor, esta atividade será composta por duas etapas:
1ª etapa: Peça para que os alunos acessem o endereço http://teca.cecierj.edu.br/popUpVisualizar.php?id=29237
e identifiquem no mapa os pontos, as retas e o plano.
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2ª etapa: Após a realização desta atividade, peça para que os alunos montem seus próprios mapas. Pode ser
o itinerário casa - escola, escola - clube ou qualquer outro que eles achem conveniente. Lembrando que eles devem
identificar o plano, as retas e os pontos também nesse mapa.

Aspectos pedagógicos
Professor, na maioria das vezes, a abordagem dos conceitos geométricos primitivos (ponto, reta, plano) é realizada mais facilmente por meio de analogias, uma vez que estes são objetos extremamente abstratos.
Por isso, nesta atividade, sugerimos uma primeira etapa onde os objetos são identificados como conceitos e
uma segunda etapa em que o inverso é proposto, ou seja, os conceitos são identificados com objetos.
Não deixe de discutir com a turma as respostas da etapa 1. É importante que eles tenham identificado no mapa:
 representações de pontos: na floresta, na montanha, no trabalho e na ponte;
 representações de retas: as retas denominadas x e y;
 o mapa, como possível representação de plano.

Seção 2 – Retas, Semirretas e segmentos de retas.
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Páginas no material do aluno

196 a 200
Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

O vídeo
deve ser
visto por
Retas, se-

Computador

mirretas e

com acesso

segmentos

à internet e

de retas .

datashow.

Os alunos assistirão a um vídeo
explicativo sobre reta, semirreta e
segmento de reta. Em seguida, os
alunos farão a representação desses elementos em seus cadernos.

toda a
turma. Em
seguida,

2 tempos de

a turma

40 minutos.

pode ser
dividida
em grupos
de até quatro alunos.
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Aspectos operacionais
Professor, esta atividade será composta por duas etapas:
1ª etapa: Os alunos assistirão a um vídeo disponível em: http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=7101.

2ª etapa: Após a exibição do vídeo, peça para que os alunos se organizem em grupos de até quatro componentes e que desenhem a representação de reta, semirreta e segmento de reta e as identifiquem em objetos matemáticos.

Aspectos pedagógicos
Professor, este vídeo é uma oportunidade interessante para o aluno que não tenha compreendido a explicação
feita previamente. Assim, ele terá mais uma oportunidade de entender o assunto abordado nesta seção.
É importante que os alunos desenvolvam na atividade algo como nos exemplos a seguir:
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Representação

Identificação em objetos matemáticos

Semi-reta

Segmento de Reta

Seção 2 – Retas, Semirretas e segmentos de retas.
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Páginas no material do aluno

196 a 200
Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

A atividade
deve ser
feita em
Palavra Ma-

Computador

Os alunos deverão preencher uma

temática

com acesso à

palavra cruzada a partir da defini-

cruzada.

internet.

ção dos elementos geométricos.

dupla ou
conforme

1 tempo de 40

a disponi-

minutos.

bilidade de
computadores na
escola.
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Aspectos operacionais
Professor, peça que os alunos acessem o endereço http://areaprojecto.recursos.googlepages.com/Rectas.htm.
Eles deverão preencher a seguinte palavra cruzada:

Instruções de uso deste recurso:
 Para ver as definições das palavras, clique num dos números da palavra cruzada. Escreva a palavra à frente da definição, e clique no botão Inserir para colocar a palavra na malha.
 Se tiver dúvidas, clique no botão Ver Pista. Cada vez que o aluno solicita uma pista, diminui sua pontuação. No
final, clique no botão Verificar.
 Professor, explique a seus alunos que esta é uma atividade desenvolvida em Portugal, portanto, a palavra reta
aparece escrita como recta.
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Aspectos pedagógicos
Professor, esta atividade é uma oportunidade para complementar a atividade anterior, em que fizemos desenhos para representar e objetos para identificar os conceitos abordados nesta unidade. Agora, nesta atividade
podemos descrevê-los.
Caso encontre dificuldade em trabalhar com o computador, esta atividade pode ser feita no papel. Segue um
exemplo de palavra cruzada que pode ser reproduzido para a turma.

1
1

2
2
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Respostas da palavra cruzada
Vertical
1. É designado com duas letras maiúsculas, que são seus extremos: Segmento de Reta.
2. Abertura de um ângulo: Angulação.
Horizontal
1. Não tem começo nem fim: Reta.
2. Tem princípio, mas não tem fim: Semirretas.

Páginas no material do aluno

Seção 3 – Ângulos
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário
Uma ficha com

Memória
dos Ângulos.

cartas para o
jogo como a
que segue no
DVD para cada
dupla.

201 a 204

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Os alunos irão identificar ângulos retos, agudos, obtusos, rasos,
complementares, suplementares e Duplas.

40 minutos.

opostos pelo vértice a partir de um
jogo de memória.

Aspectos operacionais
O objetivo desta atividade é criar condições para que os alunos identifiquem ângulos retos, agudos, obtusos,
rasos, complementares, suplementares e opostos pelo vértice. Trata-se de um jogo de memória em que os pares de
cartas procurados são os pares que representam estes tipos de ângulos.
Inicialmente você pode estabelecer com a turma um diálogo, levantando os seguintes questionamentos:
 O que são ângulos?
 Que instrumentos usamos para medi-los?
 Como podemos classificá-los quanto a suas medidas?
 Que relação se estabelece entre as medidas de ângulos complementares?
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 E de ângulos suplementares?
 Quantos ângulos ficam definidos quando duas retas se cruzam?
 Que relações existem entre eles?
Em seguida, distribua um conjunto de cartas como o que segue no DVD para cada dupla, explique as regras e
dê início às partidas. Quando concluírem, peça-lhes que incrementem o conjunto de cartas, criando novos pares. As
regras são as seguintes:
 Regra 1: na dupla, um aluno é adversário do outro e eles decidem, no “par ou ímpar”, quem jogará primeiro.
 Regra 2: as cartas devem ser embaralhadas e distribuídas sobre uma mesa, sem que seus conteúdos estejam visíveis.
 Regra 3: o primeiro jogador deve virar duas cartas e, se elas formarem um par de paralelas, tomá-las para si
e desvirar outro par. Caso contrário, ele deverá colocá-las na posição em que se encontravam inicialmente
e passar a vez para o seu adversário.
 Regra 4: vencerá o jogador que tiver tomado mais pares de cartas.
Colocamos aqui uma miniatura da folha de atividades para você poder ter uma ideia das cartas.

Aspectos pedagógicos
Professor, no diálogo inicial, é importante que os alunos relembrem que ângulos que medem 90° e 180º
são chamados, respectivamente, reto e raso. Um ângulo, cuja medida é inferior a 90º, se chama agudo e os ângu-
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los obtusos são aqueles cujas medidas estão entre 90º e 180º. A soma das medidas de ângulos complementares
é 90º, e a soma das medidas de ângulos suplementares é 180º. Quando duas retas se intersectam, podemos
observar quatro ângulos. Destes, os pares de consecutivos são suplementares e aqueles que são opostos pelo
vértice possuem a mesma medida.

Páginas no material do aluno

Seção 3 – Ângulos.
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

201 a 204

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Duplas.

40 minutos.

Uma ficha
como a que
segue no
Medição de

DVD para

Ângulos.

cada dupla e
transferidores,

Com o uso do transferidor, os
alunos poderão explorar a ideia de
ângulos com mesma medida.

também para
cada dupla.

Aspectos operacionais
Professor, nossa ideia nesta atividade é familiarizar os alunos com o uso do transferidor e explorar a ideia de
que ângulos com vértices e lados diferentes podem possuir as mesmas medidas. Primeiramente, é importante que
você relembre com eles alguns princípios do uso de um transferidor. Em seguida, entregue uma ficha para cada dupla,
explique as regras do jogo e dê início à partida.
 Regra 1: O aluno começa desenhando oito ângulos conforme as indicações da ficha. Depois, oriente as
duplas a trocarem as suas folhas com outras duplas. O jogo consiste em medir os ângulos com o auxílio do
transferidor e identificar os pares de ângulos congruentes.
 Regra 2: Todos devem começar a medir os ângulos no mesmo instante.
 Regra 3: Ganhará o jogo a dupla que identificar corretamente os pares de ângulos congruentes em menos
tempo.
Colocamos, a seguir, uma miniatura da folha de atividades para que você possa ter uma ideia prévia.
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Aspectos pedagógicos
Professor, a obtenção das medidas de ângulos com o uso do transferidor permite aos alunos reconhecer certas
propriedades geométricas com mais clareza, daí a importância desta atividade. Os transferidores mais comuns são o
de 180º e o de 360º. Ao usá-los, é importante que os alunos percebam que:
 Todo transferidor contém um segmento de reta em sua base e um semicírculo na parte superior, marcado
com unidades de 0 a 180 graus.
 Alguns transferidores possuem a escala de 0 a 180 graus, marcada em ambos os sentidos do arco, para que
a medida do ângulo seja obtida sem muito esforço.
Além disso, ao utilizarmos esta ferramenta, é necessário inicialmente alinharmos sua referência no desenho
com a linha zero do transferidor e verificarmos a outra parte do ângulo na escala. Precisamos também tomar cuidado
com o lado, cujo ângulo queremos identificar , pois, se o transferidor estiver graduado nos dois sentidos, podemos cometer alguns equívocos. Por exemplo, se for pedida a medida de um ângulo de 10º de uma linha vertical e posicionarmos o transferidor na horizontal, poderemos ler 100°. Não é possível darmos todos os exemplos, mas é aconselhável
que você reflita com seus alunos que o uso do transferidor é uma prática que exige muita atenção.

Seção 4 – Retas paralelas interceptadas por transversais.
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Páginas no material do aluno

205 a 208
Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Folha de papel
A4 e um par
Construindo retas
paralelas
cortadas
por uma
transversal

de esquadros
para cada dupla e um par
de esquadros.
próprio

para

Os alunos terão a oportunidade de
construir um par de retas paralelas
cortadas por uma transversal. com

Duplas,

40 minutos.

auxílio de um par de esquadros.

quadro. para o
professor.

Aspectos operacionais
Nesta atividade, propomos a construção de um par de retas paralelas cortadas por uma transversal. Você pode
começar entregando uma folha de papel A4 para cada dupla e observando com elas as principais características de
um par de esquadros. O par de esquadros é formado por um esquadro com um ângulo reto e dois ângulos de 45º e
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outro com um ângulo reto, um de 30º e outro de 60º. Nele, a hipotenusa do esquadro com ângulos de 45° é congruente ao maior cateto do esquadro, com ângulos de 30° e 60º.
Em seguida, peça-lhes que, em suas folhas, sigam os passos de construção que você efetuará no quadro:
1. Use um esquadro para traçar a primeira linha.
2. Sem movimentar o esquadro, encoste o outro em um de seus lados.
3. Deslize o primeiro esquadro usando o segundo como referência até a posição desejada.
4. Afaste o segundo esquadro.
5. Sem movimentar o esquadro, trace uma linha paralela à primeira.
6. Com qualquer um dos esquadros, trace uma transversal qualquer às paralelas.
Num segundo momento, você pode refletir com seus alunos sobre o desenho construído: Que ângulos foram
obtidos? Que relações existem entre as medidas destes ângulos? Quais são congruentes? Quais são suplementares?

Aspectos pedagógicos
Nesta atividade. merece destaque a utilização de um instrumento de construção geométrica (par de esquadros). Não estranhe se seus alunos tiverem dificuldades na manipulação desses objetos. Para alguns, pode até ser a
primeira vez que os veem ou tocam. Lembre-se de que não só o ensino de Geometria como também de Desenho
Geométrico têm sido negligenciados nas escolas. Cabe a nós, professores, retomá-los e estabelecer seus elos com a
Álgebra. Para que seus alunos superem possíveis dificuldades neste sentido, também sugerimos uma revisão inicial,
com construções geométricas simples como traçar segmentos e marcar pontos.
Outro aspecto importante diz respeito à análise dos ângulos obtidos quando um par de retas paralelas é intersectado por uma transversal. Analisando a figura que construirão, é importante que os alunos identifiquem os
ângulos que são opostos pelo vértice (a e b, c e d, e e g, f e h), correspondentes (a e c, b e d, e e f, g e h), alternos internos (g e f, a e d), alternos externos (e e h, b e c), colaterais internos (a e f, g e d) e colaterais externos (e e c, b e h). Além
disso, aconselhamos que você reforce a ideia de que ângulos opostos pelo vértice, correspondentes e alternos são
congruentes enquanto que os colaterais são suplementares.
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Para finalizar, observe que esta atividade poderia muito bem ter sido realizada com o auxílio de softwares de
construção geométrica como o Geogebra ou o Régua e Compasso. Priorizamos a construção manual para favorecer
a aprendizagem do uso do par de esquadros, porém nada lhe impede, professor, de dar continuidade a esta aula no
laboratório de informática da sua escola. Ali, seus alunos terão oportunidade de produzir vários desenhos como o
que terão feito manualmente e poderão avançar na generalização das relações que se estabelecem entre os ângulos
em questão. Seria interessante também aproveitar a oportunidade para variar a posição das retas paralelas, traçando
figuras como esta da imagem a seguir:

Esta proposta tem como objetivo evitar que os alunos desenvolvam a equivocada ideia de que as relações
entre os ângulos só se verificam se as retas paralelas forem horizontais, muito comum quando os alunos lidam com
este assunto pela primeira vez.
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Páginas no material do aluno

Seção 5 – Polígonos,
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário
Uma ficha

Artes com
polígonos,

como a que
segue no DVD
para cada

209 a 220

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Duplas.

40 minutos.

A atividade leva os alunos a explorarem polígonos presentes na ficha
que segue no DVD, classificando-os

dupla.

segundo critérios variados.

Aspectos operacionais
Ainda que informalmente e sem nos darmos conta, diariamente convivemos com formas geométricas. Todos
os objetos, utensílios ou móveis que nos cercam, estradas e caminhos que percorremos, de alguma forma se assemelham a linhas poligonais, polígonos ou poliedros, regulares ou não. A comparação dessas formas variadas e a compreensão de suas propriedades podem nos ser úteis, tanto em questões do dia a dia (aproveitamento de espaço, otimização de trajetos, entre outros aspectos), quanto nas diversas áreas científicas (projeção de peças e de edificações
na engenharia e na arquitetura, a descrição de estruturas moleculares na química etc.). Há ainda o uso crescente das
formas geométricas nas artes plásticas: esculturas e pinturas cujos autores se valem apenas de formas geométricas
em sua concepção e criação.
A ideia desta atividade é que seus alunos explorem os polígonos presentes na ficha que segue no DVD, classificando-os segundo critérios variados, e, em seguida, criem a sua “obra de arte” valendo-se destes polígonos, que
poderão colorir e recortar do modo que preferirem.
Para dar início, professor, você pode estabelecer uma conversa com a turma, refletindo sobre os polígonos
presentes na ficha:
 Quantos vértices e quantos lados cada um possui?
 Quais são côncavos?
 Quais são covexos?
 O que há na sala de aula que se assemelha a cada um deles?
 Como podem ser agrupados?
Quando a conversa já estiver esgotada, proponha, então, a criação da “obra de arte”, ou seja, de um quadro que
se utilize apenas das formas geométricas. Se possível, reserve um tempo, ao final da aula ou no início da aula seguinte,
para que cada dupla apresente a sua obra. Uma exposição das obras, nas dependências da escola, para que outras
turmas possam conhecer o trabalho de seus alunos pode ser bastante enriquecedora.
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Aspectos pedagógicos
Inicialmente os alunos podem ficar inibidos ou até mesmo desconfiados. Mas, se você conseguir criar um
ambiente de respeito e descontração em que as produções artísticas, intelectuais e emocionais de todos sejam valorizadas, aos poucos, eles irão se descontraindo. Nossa experiência tem mostrado que este tipo de atividade, além
de promover a aprendizagem de conceitos matemáticos específicos, tem um papel importante na socialização dos
alunos que, por sua vez, conduz à diminuição da evasão escolar. Alunos que encontram um ambiente acolhedor e
têm seus conhecimentos prévios e vivências reconhecidos, dificilmente abandonam a escola.
Temos aqui novamente outra oportunidade de trabalhar de forma interdisciplinar. A Matemática e a Educação
Artística estão caminhando juntas. Pode não parecer, mas a observação e manipulação das formas para a confecção
da obra faz com que, neste processo, os alunos organizem mentalmente suas próprias ideias, entre elas as propriedades geométricas das figuras em questão como aquelas relacionadas à concavidade, aos ângulos internos e ao número
de vértices e faces dos polígonos.
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Seção 5 – Polígonos
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

209 a 220

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Duplas.

40 minutos.

Folhas de
papel A4 e
uma ficha com
imagens de sólidos geométricos. como
a que segue
Perceben-

no DVD para

do Polígo-

cada dupla.

nos.

Também são
necessárias

A atividade propõe a observação
de imagens de sólidos geométricos
e o reconhecimento dos polígonos
que constituem suas faces.

embalagens
de produtos
diversos, ou
objetos, de
diferentes
formatos.
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Aspectos operacionais
Nesta atividade, propomos a observação de imagens de sólidos geométricos e o reconhecimento dos polígonos que constituem suas faces e/ou são obtidos a partir de suas planificações. A atividade prevê, caso seja necessário,
a manipulação de objetos e embalagens cujas formas se assemelham aos sólidos abordados: prismas de base triangular, pentagonal e hexagonal, tetraedro, paralelepípedo e cilindro. Assim, para realizá-la, professor, você pode pedir,
previamente, aos alunos que tragam de suas casas embalagens de produtos que tenham consumido e os objetos
mencionados.
No desenvolvimento da atividade, depois de entregar folhas de papel A4 e uma ficha, como a que segue no
DVD, para cada dupla, você irá pedir aos alunos que imaginem e depois desenhem no papel A4 o que imaginaram
para a planificação dos sólidos desenhados na ficha. Sugerimos que você reserve um tempo, ao final da aula, para que
as duplas exponham seus desenhos, e seja possível uma reflexão coletiva sobre os polígonos desenhados.
A seguir, apresentamos a folha de atividades em miniatura, e em partes, para que você possa ter uma ideia
mais completa da atividade.

Aspectos pedagógicos
Inicialmente, professor, os alunos poderão apresentar dificuldades para efetuar as planificações, por isso é importante que possam manipular os objetos e sucatas trazidos de casa. Em alguns casos, os alunos poderão rasgar ou
cortar os objetos para planificá-los, porém, é necessário outro procedimento para a planificação de objetos rígidos ou
que ainda vão ser reutilizados, que não consista na sua destruição. Nesse sentido, a utilização de folhas retangulares
para “embalar” os objetos, a retirada dos rótulos das embalagens e o contorno com lápis das bases apoiadas no papel
onde se pretende desenhar a planificação, podem ajudar.
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Num segundo momento da atividade, você, professor, irá refletir com as duplas sobre as planificações. É importante que, para cada polígono obtido, todos tenham oportunidade de identificar seus vértices, lados e ângulos internos.
Devem observar que, mesmo os corpos redondos, como o cilindro, podem apresentar polígonos em suas planificações.
Além disso, no caso dos prismas, o número de lados do polígono da base irá determinar o número de faces retangulares
que fornecerão sua superfície lateral. Do mesmo modo, no caso das pirâmides, como o tetraedro, o número de lados do
polígono da base irá determinar o número de faces triangulares que fornecerão sua superfície lateral.

Seção Avaliação
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Individual.

40 minutos.

Folha de
Avaliação da
Unidade.

atividades,

Esta atividade sugere um instrumento

material do

avaliativo para a unidade envolvendo

aluno, lá-

um registro de aprendizagens.

pis/caneta.

Aspectos operacionais
Para o momento de avaliação, sugerimos a utilização do último tempo de aula destinado à Unidade 5. A seguir,
apresentamos um ideia para a avaliação das habilidades pretendidas nesta unidade. Sugerimos que, após realizar
esta atividade, você ofereça aos alunos questões, tanto objetivas como dissertativas, escolhidas a seu critério, para
que eles desenvolvam.

Registro de aprendizagem (Momento de Reflexão)
Aqui, você poderá propor que o aluno registre individualmente, na folha de atividades, disponível para reprodução neste material, as aprendizagens matemáticas adquiridas com o estudo desta unidade. Para nortear esta avaliação, apresentamos algumas questões para os alunos, que podem complementar as suas, no que tange à avaliação
do desenvolvimento das habilidades matemáticas pretendidas, que são:
 Entes geométricos primitivos.
 Retas, semirretas e segmentos de reta.
 Ângulos.
 Retas paralelas interceptadas por uma transversal.
 Polígonos. FOLHA DE ATIVIDADES
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Folha de Atividades: Momento de Reflexão
Nome da Escola: ______________________________________________
Nome do aluno:_____________________________________________

Neste momento, propomos que você retome as discussões feitas na Unidade 5 e registre as aprendizagens matemáticas adquiridas com o estudo desta unidade. Para ajudá-lo nos seus registros, tente responder às questões a seguir:

Questão 1
Qual foi o conteúdo matemático estudado nesta unidade?

Questão 2
Cite alguma situação do cotidiano que envolve os conhecimentos aqui estudados.

Questão 3
Dê exemplos intuitivos dos seguintes conceitos:
a. ponto
b. reta
c. plano

Questão 4
Complete adequadamente a sentença: “Dois pontos distintos definem ...................”
a. duas retas;
b. infinitas retas;
c. uma única reta;
d. nenhuma reta;
e. depende.
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Anexo

Questão 5
Julgue a afirmação: “Três pontos sempre definem um plano.”

Gabarito da Folha de Atividades
Questão 1
Introdução à geometria.

Questão 2
É absolutamente aceitável a resposta “NÃO”.

Questão 3
a. uma estrela no céu; b. uma corda esticada; c. uma parede.

Questão 4
Uma única reta (É bom fazer um desenho para convencer os alunos).

Questão 5
Três pontos nem sempre definem um plano. Escolha por exemplo, três pontos de uma reta.

Sugerimos também, que este material seja recolhido para uma posterior seleção de registros a serem entregues
ao seu formador no curso de formação presencial. Desta forma, esperamos acompanhar com você como os alunos estão
reagindo aos caminhos que escolhemos para desenvolver este trabalho para, se for o caso, repensá-los de acordo com
as características apresentadas.
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