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BLOCO I – UP-2
GEOMETRIA
 As retas e os ângulos
Durante o estudo da Geometria na UP-1 pudemos perceber que esse conhecimento
teve suas origens em épocas muito antigas, para resolver cada problema particular que as
pessoas enfrentavam, como a demarcação de terras ou a construção de um grande
monumento.
Desde essa época, os povos estiveram às voltas com retas e ângulos a começar
pelas observações que faziam em seu dia-a-dia.
A reta é um dos três elementos primitivos da Geometria, juntamente com o ponto
e o plano.

 Exemplos de retas
a linha do horizonte

uma linha de pipa bem esticada

 Exemplos de ângulos
A inclinação de um telhado

O desalinhamento da direção de um carro
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Na construção de uma parede em relação ao chão, em uma tesoura ou em um
relógio:

 Posições de retas
Elas podem ser:
Paralelas

Concorrentes

Perpendiculares

Possuem um ponto em comum:
o ponto A

Formam ângulos de 90º.

Não possuem ponto em
comum.

Falando em ângulos, vamos entender o que é um ângulo:

1 Observe:

O ângulo é uma região limitada por duas semirretas de mesma
origem. Uma das unidades de medida utilizada para medir e construir ângulos é o grau
(°).
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# Instrumento de medir ângulo: o transferidor
O transferidor é um instrumento usado para medir e construir ângulos. Observe os
dois modelos de transferidores mais utilizados:

O de meia-volta (180o ou 180 graus) e o de uma volta completa (360o)

1 Observe: Como podemos ver, esses transferidores possuem duas graduações,
uma no sentido horário e outra no sentido anti-horário. Essas duas escalas podem facilitar
a medição de vários ângulos.

 Medindo ângulos com um transferidor
Para medir ângulos com um transferidor, devem ser observados alguns passos.
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 Construindo ângulos com um transferidor
Veja como construir um ângulo de 70º utilizando um transferidor.
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Atividades:
1) Agora faça você. Construa no seu caderno os ângulos abaixo com o auxílio do
transferidor.
a) 30o
b) 45o
c) 60o
d) 85o

2) Observe alguns objetos que possuam ângulos ou inclinações e verifique se esses
ângulos são maiores, iguais ou menores que 90o (noventa graus). Pesquise, anote no
espaço abaixo e mostre ao seu professor o que você encontrou.
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3) Existem algumas manobras de skate, de bicicleta, de surf e outros esportes radicais
que são representadas pelo valor numérico de determinados ângulos. Você conhece?
Quais são elas? Como essas manobras funcionam? Pesquise e anote no caderno e
exponha oralmente para o seu professor e para a sua turma.

UNIDADES DE MEDIDAS LINEARES
 As medidas do corpo
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Em alguns momentos para tornar mais práticas as nossas medições no dia-a-dia,
utilizamos unidades de medidas não-padronizadas como o passo, a palma da mão, os
dedos das mãos, etc. Você em algum momento utiliza ou utilizou essas medidas no seu
cotidiano? Relate, em seu caderno, alguma experiência em que você tenha utilizado essas
medidas não-formais e exponha para o professor e para a turma.
Para medirmos em linha reta utilizamos uma unidade de medida chamada metro, que
tem seus múltiplos e submúltiplos como o centímetro, o milímetro, o quilômetro, etc.

 Atividade do cotidiano:
1) Com que unidade medimos:
a) a frente de uma casa?_________________
b) a distância entre duas cidades?________________
c) o comprimento de um bebê recém-nascido?_____________
d) a espessura do grafite da lapiseira?______________
2) Como poderíamos medir o segmento de reta abaixo com uma régua? Em centímetros
(cm), em milímetros (mm), metros (m) ou quilômetros (km)? Meça a reta com a ajuda de
uma régua graduada e anote ao lado o que você encontrou. Compare com as medidas dos
seus colegas...

Resposta:____________
3)Quantos centímetros tem a palma da sua mão?________________________________
4)Quantos centímetros tem o comprimento do seu passo mais comprido? (medir da ponta
de um pé à ponta do outro) _________________________________________________
Utilize uma régua e uma fita métrica para anotar essas medições.
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C Curiosidade: O metro é a unidade de medida principal para nós brasileiros e é
chamada de medida universal, mas nos Estados Unidos e na Inglaterra utilizam-se outras
unidades de medida como o pé, a polegada (que foram as medidas do rei Henrique
nrique I da
Inglaterra no séc. XII), a jarda e a milha (que equivale, na prática, a mil passos).
).
Pé ou pés no plural é uma unidade de medida de comprimento.
Um pé corresponde a doze polegadas e três pés são uma jarda.
1 milha inglesa tem 1609 metros
Uma televisão de 42 polegadas ou 42”,
por exemplo, tem essa medida pela diagonal de
sua tela:

Os múltiplos e submúltiplos do metro

Geralmente utilizamos a tabela a seguir para transferir medidas entre os múltiplos
e submúltiplos do metro:
Quilômetro Hectômetro Decâmetro
(km)
(hm)
(dam)

Metro
(m)

Decímetro Centímetro Milímetro
(dm)
(cm)
(mm)
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Vocabulário:
9 A palavra prefixo quilo significa multiplicação por mil, assim como quilograma
(kg), que é mil vezes um grama.
9 A palavra mili equivale a divisão por mil, assim como mililitros (ml) que é a
milésima parte do litro.
9 Já a palavra centi equivale a divisão de qualquer unidade por cem.

 Atividade:
Agora faça você. Transforme as medidas abaixo para metro usando a tabela a seguir.
a) 120 cm
b) 2356 mm
c) 2,3 km
Quilômetro Hectômetro Decâmetro Metro Decímetro Centímetro Milímetro
(km)
(hm)
(dam)
(m)
(dm)
(cm)
(mm)

C Curiosidade:

Normalmente as fitas métricas de costura, as trenas de
construção e outros instrumentos de medida têm a marcação de um lado em metros e do
outro em polegadas. Você já percebeu isso?
Na mecânica de automóveis
Certa vez um mecânico disse que poderia desmontar um fusca utilizando uma
chave 13. O que será que significa isso? Esses números gravados nas chaves que os
mecânicos usam indicam a abertura da boca da chave, em milímetros. Observe essa
chave 14. Ela possui 14 milímetros de abertura...
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 Atividades :
Use a calculadora e verifique:
1) Sabendo que uma polegada equivale a aproximadamente 2,54 cm, quantos centímetros
tem a diagonal de uma televisão de:
a) 29 polegadas ________________________
b) 42 polegadas ________________________
__
__
c) 14 polegadas ________________________
2) Medir a espessura de um prego em quilômetros é um absurdo, não é? Escreva uma
justificativa para isso.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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 Mosaicos, o que está por trás deles?
Observe a regularidade de certas formas encontradas na natureza.

É possível que a beleza dessas e de outras formas encontradas na natureza tenham
inspirado o homem a desenvolver técnicas na construção de mosaicos. Você encontra
mosaicos em telas de artes, no piso que cobre o chão, nos ladrilhos que revestem as
paredes, estampagem de tecidos, tapetes...
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Existem mosaicos formados apenas com polígonos. Esses são os mosaicos
geométricos. Que características eles apresentam? Que Matemática existe nestas
composições? A partir de agora você será estimulado a pensar nestas figuras e relacionálas com a Matemática.

O mosaico da esquerda é formado por hexágonos regulares e quadrados enquanto
que o da direita é formado apenas por triângulos retângulos. Um modo prático de
construir esses mosaicos é utilizar malhas triangulares ou quadradas.

Observe o mosaico a seguir e reproduza-o em malha triangular no anexo:

14

 Atividade:
Para a construção dos mosaicos é necessário que o encaixe dos polígonos seja
perfeito. Você já estudou que o ângulo de uma volta mede 3600.
O que você acha que deve acontecer com os ângulos que formam esse encaixe?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 Atividade:
O mosaico abaixo é formado por hexágonos regulares. Determine a medida de
cada ângulo assinalado na figura.

x = ____________

 Atividade:
Com quais dos polígonos é possível construir mosaicos? Justifique.
(

)

(

)

600

1200
600

600

600

600
1200

(

)

(

)

1300
500

1400

1400

500
400

400

1300

Justificativa:____________________________________________________________
_______________________________________________________________________

15

SIMETRIA
A simetria é muito conhecida por todos nós. Ela aparece frequentemente na
natureza, remetendo-nos a ideia de equilíbrio, regularidade, padrão.

1 Observe:
Observando as fotografias a seguir, você percebe que em ambas há simetria, isto
é, através da reflexão, uma imagem é refletida em relação a um eixo (eixo de simetria,
formando-se uma imagem espelhada da original
eixo de simetria

eixo de simetria
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A simetria também é observada na Geometria. É possível dividir várias figuras
planas através de uma reta (eixo de simetria), formando duas figuras simétricas.
Veja alguns exemplos:
Retângulo

Trapézio Isósceles

eixo de simetria

eixo de simetria

eixo de simetria

O retângulo e o trapézio isósceles são exemplos de figuras planas simétricas. O
retângulo possui dois eixos de simetria (simetria radial – mais de um eixo de simetria),
enquanto que o trapézio isósceles apresenta um eixo de simetria (simetria bilateral).

 Atividades:
1. Em quais figuras a reta representa o eixo de simetria?
a)

c)

b)

d)
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2. As figuras abaixo possuem mais de um eixo de simetria. Utilizando a régua, trace

todos os seus possíveis eixos de simetria.
a)

c)

b)

d)

# Atividade prática:
A simétrica da letra T, em relação ao eixo de simetria s, é também a letra T.
s

T T
Agora, escreva o simétrico do seu nome, em relação ao eixo de simetria s, como se
fosse um espelho.
s

_______________________
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 Dica de site da internet:
www.dmm.im.ufrj.br/projeto/projetoc/precalculo/sala/Atividades/capitulos/central.htm

(acessado em 11/12/2007)
Relate nas linhas a seguir o que você encontrou lá no site da internet e o que você fez...
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

C Curiosidade:
“Ao tempo em que nada
Nos dividia
Havia motivo pra tudo
E tudo era motivo pra mais
Era perfeita simetria
É

 A simetria nas obras de Oscar Niemeyer
Oscar Niemeyer nasceu no Rio de Janeiro, em 1907. É considerado o mais
importante arquiteto brasileiro deste século em função da quantidade e qualidade de
obras construídas. O uso das estruturas em concreto armado em formas curvas ou em
casca e as explorações inéditas das possibilidades estéticas da linha reta e simetrias
perfeitas se traduziram em projetos como a construção de Brasília, do sambódromo do
Rio de Janeiro, a Igreja da Pampulha, O Museu de Arte Contemporânea em Niterói, etc.
O arquiteto completou cem anos de idade no dia 15 e dezembro de 2007.
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UP-2: ÁLGEBRA E ARITMÉTICA
 Números racionais? O que é isto?!!!
 Atividade 1
As questões a seguir deverão ser respondidas em grupo. É necessário que cada grupo
escreva as estratégias utilizadas na resolução dos problemas propostos e, quando
possível, represente através da figura a solução encontrada. Durante a atividade, registre
em seu caderno as dificuldades encontradas por você ou pelo grupo para que possam ser
discutidas pela turma.
1) Se possuo três laranjas e dois filhos, como devo fazer para que os dois recebam a
mesma quantidade de laranja?
2) Hoje iremos comer pizza!!!!!
Somos 5 amigos e estamos comprando uma pizza. O que devemos fazer para que
todos comam a mesma quantidade?
3) Tenho 10 folhas de papel. Como posso dividi-las para 6 alunos de modo que cada
um deles receba a mesma quantidade?
4) Se tenho R$ 8,00 e quero dividir entre meus 5 sobrinhos, quanto irei dar a cada
um? Represente esta situação com uma figura.
Terminada a atividade relate para a turma as soluções e as dificuldades encontradas pelo
grupo.

FRAÇÕES
Pra começo de conversa...
Na UP1 percebemos o quanto as palavras e os números estão conectados e
presentes no dia-a-dia. Saber ler, escrever e interpretar o que os números estão
representando é uma exigência do mundo moderno.
Quando falamos nos números, não estamos nos referindo apenas aos números
naturais. Uma das formas de representação de um número é a fracionária. Ela aparece
pouco na nossa vida mas é usada desde a época dos egípcios. Veremos que as frações
podem ser escritas como números decimais e estes sim, utilizamos com mais freqüência,
principalmente quando se trata de dinheiro, não é mesmo?
Muitas pessoas acham que trabalhar com frações é muito difícil. As calculadoras
não ajudam muito pois elas não possuem um comando para operar frações.
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As frações não são muito práticas e sempre que possível são substituídas pelos
decimais. Isso nos ajuda quando utilizamos calculadora e computador. Porém, em
algumas situações da nossa rotina, utilizamos as frações: nas receitas culinárias, no
cálculo do 13º salário, 1/3 de férias, entre tantas outras... Você , por exemplo, já deve ter
se deparado com alimentos industrializados em que há uma sugestão das quantidades a
serem utilizadas em seu preparo. Essa é uma relação entre duas ou mais quantidades. O
que ocorre é que muitas vezes queremos tornar mais concentrada ou menos concentrada
a mistura final. É sempre assim, cada um com seu gosto. E, afinal, gosto não se discute!

y Discussão do Texto
Questões a serem levantadas:
)O texto fala de situações em que utilizamos frações. Cite duas das situações
apontadas no texto.
) Em que situações você utiliza ou já viu o uso de frações, diferentes das descritas no
texto?

Um pouco de história...
Os egípcios antigos, que inventaram as frações há cerca de 5000 anos atrás, jamais
usaram frações maiores que a unidade. Aliás, só representavam frações de numerador
um.

A partir dos egípcios, encontramos as frações nas civilizações que se seguiram,
pois o seu uso sempre se mostrou necessário.
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Para que servem as frações?
Os números naturais, que estudamos na UP1: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,... não
conseguem resolver algumas situações que enfrentamos diariamente.
Vejamos um exemplo:
Pelo telefone, Dona Maria dá uma receita de bolo a Dona Lúcia.
D. Maria: Use 2 copos de farinha e menos que a metade de um copo.
D. Lúcia: A metade da metade?
D. Maria: Não. É menos que a metade do copo, mas é mais que a metade da metade.

Ficou complicado, não é mesmo? É provável que Dona Maria estivesse pensando
numa quantidade equivalente à fração

1
(um terço):
3

metade ou um meio

1
2

metade da metade

1
4

um terço

Repare que
menos/menor que

1
3

1
é um pouco mais/maior que a metade da metade mas é
3
1
. Se Maria tivesse dito "um terço", Dona Lúcia teria entendido
2

melhor a receita. Este foi um pequeno exemplo da utilidade das frações. Veremos outros
no decorrer do nosso estudo.

 Falando um pouco sobre frações
A parte sombreada do retângulo abaixo corresponde à fração

3
(três quartos)
4
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1 Observe:
Por que

3
(três quartos)?
4

Porque o retângulo foi dividido em quatro partes iguais e três destas partes foram
pintadas. O número 3 representa o numerador da fração e o número 4 representa o
denominador. O símbolo “__” que é desenhado entre o numerador e o denominador
chama-se traço de fração e significa que foi feita uma divisão. Assim, em uma fração
temos:
numerador
=

3
4

denominador

 Atividade:
a) Na figura abaixo, a parte pintada também representa a fração

3
? Justifique sua
4

resposta.

Para se ter uma fração é preciso considerar:
9 uma unidade ou um todo;
9 uma divisão dessa unidade ou desse todo em partes iguais;
9 um certo número dessas partes.

b) Por que a parte pintada da figura não corresponde à fração

2
? A que fração
3

corresponde ela?


Os nomes que as frações recebem
Os nomes das frações dependem do número de partes em que a unidade é dividida
(denominador) e o número de partes que estamos considerando (numerador). Veja alguns
exemplos:
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LEITURA

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

1
um meio ou metade
2

1
um terço ou terça parte
3

2
dois quartos
4

2
dois quintos
5

5
cinco sextos
6

4
quatro sétimos
7

2
dois oitavos
8

5
cinco nonos
9

Quando o denominador for 10, 100 ou 1000, etc, temos:
5
cinco décimos
10
1
um centésimo
100

24

12
doze milésimos
1000

Os nomes das frações aparecem também em nossa maneira de falar, pois
convivemos com elas desde que nossa língua começou a se formar a partir do latim, há
mais de mil anos atrás.

C Curiosidades:
1. Mesmo sem perceber, usamos no dia-a-dia, certas expressões que se originaram das
frações. Vejamos alguns exemplos interessantes:
¾ Meia três-quartos: diz-se da meia que chega quase ao joelho. Ela cobre
aproximadamente três quartos da distância do joelho até o pé.
¾ Rezar o terço: o terço é

1
do rosário. O rosário é um colar de 165 contas
3

correspondentes a 15 dezenas de ave-marias e 15 padre-nossos. Os fiéis que
rezavam essa grande quantidade de orações usavam as contas do rosário para não
errarem o número de orações. O terço também é um colar de contas,
correspondendo a 5 dezenas de ave-marias e 5 padre-nossos, ou seja,

1
do
3

rosário.
¾ Quarto de boi: é uma parte do corpo do boi, depois deste ser abatido.
Corresponde a aproximadamente

1
de seu corpo.
4

¾ Vá para os quintos! mandar para os quintos é mandar para longe, para o inferno.
A origem da expressão é muito antiga: quando o Brasil pertencia aos portugueses,
estes cobravam um imposto que correspondia a

1
do ouro extraído. O imposto era
5

enviado a Portugal no chamado "navio dos quintos", que passou a significar um
navio que ia para muito longe, quem sabe até o inferno.

2..Para as frações cujos denominadores são maiores que 10, lemos o numerador e o
denominador seguido da palavra AVOS, como:
5
35
“trinta e cinco, noventa e quatro avos”,
“cinco doze avos”.
12
94
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É possível que “avos” fosse em latim antigo, um substantivo com significado de
“parte”, “quota” e não um sufixo, como aparece na palavra “oitavo”. Daí ser usado como
palavra independente na leitura e escrita de frações.

 Atividades:
1) Represente graficamente as frações e escreva como devemos fazer a leitura.
a)

5
7

b)

1
10

c)

2
5

d)

7
12

2) Marta dividiu as 28 folhas de papel ofício entre os quatro grupos de alunos. Quantas

folhas de papel recebeu cada um dos grupos?
1
de 28 é igual a _______
4
2
de 28 é igual a _______
4
3
de 28 é igual a _______
4

3) Um prêmio de R$ 1650,00 foi dividido igualmente entre 3 acertadores.
1
do prêmio é igual a _______
3
2
do prêmio é igual a _______
3
3
do prêmio é igual a _______
3

4) No Brasil, a legislação trabalhista estabelece que os trabalhadores devem receber uma
gratificação em dinheiro, no final do ano, chamada décimo terceiro salário. Se a pessoa
trabalhou o ano todo, o décimo terceiro salário terá o mesmo valor que o salário de
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dezembro. Mas, se a pessoa trabalhou uma fração do ano, seu décimo terceiro salário
corresponderá a essa mesma fração de seu salário.
O salário de uma pessoa é de R$ 639,00, e ela foi contratada em 1º de abril, tendo
trabalhado 9 meses do ano. Não considerando os descontos, quanto ela vai receber de
décimo terceiro salário?

Outras utilizações das frações:
Vamos trabalhar agora com a parte representada e descobrir qual é a quantidade total do
inteiro. Utilizaremos representação gráfica para ajudar.
§2·
©3¹

4) Dois terços ¨ ¸ da quantidade de moedas de Mauro estão representadas abaixo:
9 Que quantidade de moedas

1
representa? _______
3

9 Que quantidade de moedas

2
representa? _______
3

7

7

9 Qual o total de moedas de Mauro? ________

§4·
©6¹

5) Quatro sextos ¨ ¸ das canetas de Celso são 12 canetas.

9 Qual a quantidade de

4
do total das canetas? _________
6

9 Qual a quantidade de

3
do total das canetas? _________
6

9 Qual a quantidade de

5
do total das canetas? _________
6

9 Qual o total de canetas? ___________

27

Equivalência de frações
Mario e Danilo são comerciantes respectivamente das lojas Mundo Novo e
Terceiro Milênio. Estão sempre comparando suas vendas.
Uma noite ao se encontrarem resolveram conversar sobre negócios. Mário
mostrou um resumo de suas operações;
Preencha o número de vendas de cada mercadoria observando as frações:
MUNDO NOVO
MERCADORIA
Nº
FRAÇÃO
TOTAL
PRODUZIDO
VENDIDA
VENDIDO
CALÇAS

2500

CAMISAS
PARES DE
SAPATOS

1860

BOLSAS

738

600

1
2
3
5
3
4
1
3

Danilo não quis ficar atrás e mostrou também o seu resumo.
Preencha o número de vendas de cada mercadoria observando as frações:
TERCEIRO MILÊNIO
MERCADORIA
Nº
FRAÇÃO
TOTAL
PRODUZIDO
VENDIDA
VENDIDO
CALÇAS

3000

CAMISAS

1860

PARES DE
SAPATOS

500

1
2
6
10
3
4

738

3
9

BOLSAS

Após a apresentação de seus resumos, os comerciantes tiveram o seguinte diálogo:
-

Como pode ver, Mário, eu tinha o mesmo número de camisas que você.

-

Verdade. Vendemos a mesma quantidade também, né?
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3
6
e , parece que não.
5 10

-

Mas olhando pelas frações,

-

Sim. Mas perceba que na verdade a representação de nosso caso é assim:
372
372
372
372
372
186 186 186 186 186 186 186 186 186 186
1
do total, mas
2

-

Esta situação não aconteceu no caso das calças. Vendemos

-

o número vendido não foi o mesmo.
Ah! Só neste caso não tínhamos o mesmo total. Se fôssemos representar da
mesma forma, o tamanho dos retângulos não seriam os mesmos.

1250

1250

1500

1500

-

Estou começando a perceber. O tamanho do retângulo deve ser o mesmo
nos dois casos se os totais forem os mesmos.

-

Sim. Caso contrário podemos deduzir, de forma errada, que
inteiro é igual a

1
de um
2

1
de outro inteiro diferente.
2

1
1
de 2500 não é igual a
de 3000.
2
2

-

Já sei, Mário. Representando as nossas bolsas posso usar retângulos de
mesmo tamanho pois nossos totais são os mesmos.

-

Isso. A diferença é que eu sei

1
3
e , embora tenhamos vendido a mesma
3
9

quantidade. Observe:
246
246
246
82 82 82 82 82 82 82 82 82
-

Esta forma de visualizar ajuda muito.

-

A matemática diz que estas frações

-

O que quer dizer?

1
3
e são equivalentes.
3 9
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-

Quer dizer que representam quantidades iguais. Mas é importante lembrar
que: os totais que elas representam têm que ser iguais. Neste caso,
temos:
1
3
de 738 é igual a de 738
3
9

-

Na verdade há infinitas frações equivalentes a

1
.
3

 Atividade:
Complete com V (verdadeiro) ou F (falso) de acordo com as afirmações abaixo
relacionadas ao inteiro 600.
(

)

1
2
é equivalente a .
2
3

(

)

1
2
é equivalente a .
2
4

(

)

3
2
é equivalente a .
5
10

(

)

4
8
é equivalente a .
5
10

(

)

1
6
é equivalente a .
2
12

(

)

3
2
é equivalente a .
2
3

(

)

1
5
é equivalente a .
2
10

(

) Se duas frações são equivalentes, um dos numeradores é múltiplo do outro.

(

) Se duas frações são equivalentes, um dos numeradores é divisor do outro.

 Dicas de Sites:

http://www.somatematica.com.br
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 1º de Maio – Dia Mundial do Trabalho
“A história do Primeiro de Maio mostra, portanto, que se trata de um dia de luto
e de luta, mas não só pela redução da jornada de trabalho, mas também pela conquista
de todas as outras reivindicações de quem produz a riqueza da sociedade.”
Perseu Abramo
O Dia Mundial do Trabalho foi criado em 1889, por um Congresso
Socialista realizado em Paris. A data foi escolhida em homenagem à greve geral, que
aconteceu em 1º de maio de 1886, em Chicago, o principal centro industrial dos Estados
Unidos naquela época.
Milhares de trabalhadores foram às ruas para protestar contra as condições
de trabalho desumanas a que eram submetidos e exigir a redução da jornada de trabalho
de 13 para 8 horas diárias. Naquele dia, manifestações, passeatas, piquetes e discursos
movimentaram a cidade. Mas a repressão ao movimento foi dura: houve prisões, feridos
e até mesmo mortos nos confrontos entre os operários e a polícia.
Em memória dos mártires de Chicago, das reivindicações operárias que nesta cidade se
desenvolveram em 1886 e por tudo o que esse dia significou na luta dos trabalhadores
pelos seus direitos, servindo de exemplo para o mundo todo, o dia 1º de maio foi
instituído como o Dia Mundial do Trabalho.
Fonte: IBGE / Ministério do Trabalho

C Curiosidade:
Você sabe que fórmula os trabalhadores encontraram para decidir quanto tempo
deveriam trabalhar num dia?
Os trabalhadores pensaram nas frações de um dia e naquilo que precisamos para ter
uma vida sadia.
Como um dia tem 24 horas, deveríamos dividir o dia assim:

1

2

3

4

5

6

7

8

1
para o descanso
3

9

10

11

12

13

14

1
para o trabalho
3

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1
para o estudo e lazer
3

 Atividades:
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1) Como você divide seu dia (24 horas)?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2) Qual é a atividade do seu dia, em que você gasta mais tempo?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3) Qual das frações abaixo corresponde, aproximadamente, a parte do dia que você
dedica aos estudos?

a)

1
do dia
2

b)

1
do dia
3

c)

1
do dia
4

d)

1
do dia
6

e)

1
do dia
8

f)

1
do dia
12

4) As pessoas idosas costumam dormir pouco. Seu João dorme 6 horas por dia. Que
fração do dia ele fica acordado?

5) Os recém-nascidos costumam dormir muito. Se um neném dorme

2
do dia quantas
3

horas por dia, ele dorme?
_______________________________________________________________________
6) Valdenice trabalha, estuda e ainda cuida da casa. Ela trabalha das 8 horas da manhã
até às 14 horas. Do trabalho, ela vai para a escola, onde estuda por 2 horas. Depois, ela
vai buscar a neta na escola e fica na casa da filha por 4 horas.
a) Que fração do dia de 24 horas ela:
Trabalha? ________

estuda? ________

fica na casa da filha? ________

b) Que fração do dia de 24 horas ela estuda e trabalha?
_______________________________________________________

Bolo de frutas
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Dona Ana resolveu fazer um delicioso bolo de frutas, procurou em seu livro de
receitas:
INGREDIENTES:
1
copo de leite
2
1
xícara de óleo
4
1
3 xícaras de chá de farinha de trigo
2
2 colheres chá de fermento em pó
1
de xícara chá de maisena
4
1
de xícara de mel
3
1
xícara chá de frutas cristaliza das picadas
2
1
xícara de nozes picada
2
1 ovo

Enquanto separava os ingredientes, dona Ana pensou: “...e se eu fizesse o dobro da
receita? Teria um bolo com o dobro do tamanho?”
Vamos ajudar dona Ana a dobrar sua receita:
..........copo de leite
.........xícara de óleo
.........xícaras (de chá) de farinha de trigo
.........colheres(chá) de fermento em pó
......... de xícara (chá) maisena
......... de xícara de mel
......... xícara (chá) frutas cristalizadas picadas
........ xícara de nozes picadas
........ovos

 Mais atividades :
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1) Observe a figura:

a) Em quantas partes iguais o retângulo foi dividido?____________________
b) Cada uma dessas partes representa que fração do retângulo?_______________
c) A parte pintada representa que fração do retângulo?__________________
2) Observe as figuras a seguir e represente em forma de fração uma parte da figura e
toda a parte pintada:

a)

b)

c)

3) Um sexto de uma pizza custa 3 reais, quanto custará:
a)

5
da pizza
6

b)

5
da pizza
6

4) Se

3
do que eu tenho são 195 reais, a quanto corresponde tudo o que eu tenho?
7

5) Encontre o resultado dos cálculos abaixo:

a)

7 3

5 5

b)

4 2

8 8

c)

3 5

4 12

Leitura e interpretação
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COMO DIVIDIR A PIZZA?
João e 4 amigos combinaram de assistir alguns DVDs no fim de semana.
Marcaram às 20h na casa de João. Como sempre, uns chegaram mais tarde que
outros.
Paulo chegou 15 minutos após Márcio. Este, como é preocupado, chegou 15
minutos antes do combinado. Leila atrasou meia hora e acabou chegando 23 minutos
depois de Flávia.
Resolveram pedir uma pizza gigante que dava, como brinde, uma coca-cola de
2 litros. A pizza custava R$ 19,20.
Iniciado o filme, João propôs com a pizza na mão:
- Vamos dividi-la em 5 partes?
- Nossa! Fica um pedaço muito grande, disse Leila.
- Divida em 10, opinou Flávia.
- Que tal à francesa? Divida em 15 e coloca palitinho, sugeriu Paulo.
Leila se desesperou com tanta ideia e falou:
- Olha, vou cortar bem pequeno e vamos comendo devagar.
Pegou a faca e cortou a pizza em 24 pedaços.
Flávia comentou:
- Estamos abusando das massas. Assim vamos engordar muito...
- Que nada...todo mundo aqui malha, protestou Paulo. E ingerir carboidratos e
açucares ajuda a termos energia.
- Desde que não esqueçamos das proteínas, tá tudo bem, equilíbrio é tudo.
E assim, todos assistiram atentos, à história de terror que passava no DVD:
“A MÁSCARA DE ALUCARD”
1) Complete a tabela abaixo indicando os nomes e a hora que cada amigo de João
chegou em sua casa.
AMIGO

HORA

2) Para o pagamento da pizza foi feito um rateio entre amigos. Mas como eram
cavalheiros, cada homem contribuiu com o dobro de cada mulher. Sendo assim,
responda:
a) Com quanto cada homem contribuiu?_______________________
b) Com quanto cada mulher contribuiu?_______________________

3) No filme assistido, o personagem ALUCARD era apresentado às pessoas que uma a
uma iam morrendo.
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- Que gente tola! Não percebem pelo nome que esse cara é do MAL?
- Não se irrite, Flávia, acalmou Paulo. Eles estão aí para isso. Como você acha
que escaparia se estivesse lá?
- Ora... quando eu pegasse o cartão dele era só colocar na frente do espelho e
descobriria tudo.
a) Você acha que Flávia tem razão?
Explique:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
b) Bem... Você já ouviu falar em reflexão? Tente responder estas perguntas abaixo e
depois entenda o raciocínio de Flávia.
Como está escrito a palavra AMBULÂNCIA nas viaturas de
resgate?_________________ Por que você acha que essa palavra foi escrita
assim?_________________________________________________________
Imagine que o cartão da direita é o reflexo, num espelho, do cartão da esquerda.
Se você escrevesse seu nome no cartão, o que apareceria no outro? Mostre!

4) A pizza ficou mesmo dividida em 24 pedaços iguais.
J J J J P P P P M M M M F F F F L L L L
a) Quantas fatias couberam a cada amigo se todos comeram a mesma
quantidade?________________
b) Que fração da pizza foi comida por João?__________________
c) Que fração da pizza foi comida por Márcio?________________
d) Que fração da pizza foi comida por Flávia?_________________
e) Que fração da pizza foi comida por Leila?__________________
f) Que fração da pizza foi comida por Paulo?__________________
g) Que fração do total de pedaços representa o que restou da pizza?____________

PORCENTAGEM
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Vocabulário:
1. Parte proporcional calculada sobre uma quantidade de 100 unidades.
Ex: “Aumentou a porcentagem dos alunos do curso de Inglês”
2. Taxa de juros, de comissão, etc, sobre um capital de 100 unidades.
Ex: ”Porcentagem nos lucros”
Novo Aurélio-Século XXI

 Porcentagem ou percentagem?
A porcentagem é um dos conceitos matemáticos mais utilizados no nosso
cotidiano. Representada pelo símbolo %, ela está presente em muitas notícias
jornalísticas e informações de preços, empréstimos, juros, etc. Podemos chamá-la de
porcentagem ou de valor percentual, que relaciona o todo que é 100 com a parte do todo
(que geralmente é menor que 100), ou seja, estamos sempre relacionando alguma coisa
relativa a um total de 100 ou cento.

Repare que o símbolo % lembra uma fração onde o denominador é 100.
1 % (por cento), por exemplo é

1
100

ou

1
100

Curioso, não?

Curiosidade:
Leia as informações:
Se pudéssemos olhar a Terra de cima, veríamos uma grande
esfera azul: é porque o mar toma conta de quase todo o
planeta.
Os oceanos compõem cerca de 70% da superfície da Terra, e
os continentes ocupam o restante. Ou seja: quase 2/3 do
planeta são cobertos de água.
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Observe a representação da quantidade de água (70%) existente no planeta:

Isto significa que para cada grupo de 100 km2 da superfície da Terra, 70
km2 são ocupados pelos oceanos e 30 km2 pelos continentes.

 Fazendo cálculo de porcentagem
1) Num clube de 3ª idade, há 200 inscritos. Desse total 5% têm mais de 75 anos de idade.
Quantas pessoas têm mais de 75 anos de idade?
5%

5
100

5
 200
100

5  200 y 100 1000 y 100 10

Então, 10 pessoas inscritas nesse clube têm mais de 75 anos.

2) Qual a quantia correspondente a 25 % de 600 reais ?
25%

25
100

25
 600
100

25  600 y 100 15000 y 100 150
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 Atividades:
1) Na minha cidade, foi feita uma pesquisa sobre o meio de transporte utilizado pelos
alunos para chegarem à escola. Responderam a essa pergunta 2.000 alunos. Os
resultados, em forma de porcentagem, foram colocados na tabela abaixo:

Meio de transporte Porcentagem
38 %
Ônibus
17 %
Automóvel
20 %
Bicicleta
25 %
Outros

Analisando o percentual de respostas, qual a quantidade de pessoas que utiliza cada um
dos meios de transporte:
a) de ônibus? _______________________________________________________
b) de automóvel? ___________________________________________________
c) de bicicleta? _____________________________________________________
d) a pé? ___________________________________________________________

2) A revista Superintereressante publicou essa matéria, após entrevistar 1200 pessoas.
Uma das perguntas feitas foi: “qual a maior qualidade do brasileiro?”
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Do total dos entrevistados, quantas pessoas responderam ?
a) generosidade ? ______________________________________________
b) tranquilidade ? ______________________________________________
c) otimismo ? _________________________________________________
d) Dentre as qualidades citadas, qual você considera mais importante nas pessoas?
___________________________________________________
3) Uma liga de latão é formada com 65% de cobre e o restante de zinco. Que quantidade
de cobre tem em uma peça de latão de 20 kg ?

4) Uma conta no valor de R$ 75,00 foi paga com atraso e sofreu multa de 20%. Qual o
valor da multa?

5) O salário de uma pessoa era de R$ 1.400,00 até ser promovida e receber um aumento
de 20 %. Qual o seu novo salário?

6) Calcule as porcentagens abaixo:
a) 15 % de 300 __________________________
b) 80 % de 1.200 ________________________
c) 9 % de 50.000 ________________________
d) 31 % de 2.500 _________________________

Agora use a calculadora!
e) 43 % de 7.200 _____________________
f) 91 % de 9.400 ______________________
g) 8 % de 32.500 ______________________
h) 67 % de 20.000 _____________________
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NÚMEROS COM VÍRGULA
Você já reparou que no nosso dia-a-dia encontramos muitos números com vírgulas?
O dinheiro que usamos, por exemplo:

R$ 0,10

R$ 0,25

Números com vírgulas aparecem também nas
calculadoras:
Calcule você, usando uma calculadora:
15 dividido por 4 terá como resultado ______
_____________________________________
15 dividido por 1.000 terá como resultado
______________________________________

Os resultados dessas divisões são números racionais e podem ser indicados por:

15 ൊ 4 =

15
= 3,75
4

15 ൊ 1 000 =

15
= 0,015
1000
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Vocabulário:
A palavra racional lembra razão, que vem do latim, e significa “faculdade que o
homem tem de avaliar, julgar, ponderar ideias universais; raciocínio; juízo”.

Em Matemática, porém, a palavra racional adquiriu outros significados:
x Divisão entre dois números naturais.
x

Reparti duas barras de chocolate igualmente entre três amigos.

Isso significa que cada amigo receberá o equivalente a

2/3 de uma barra.

x Relação entre grandezas de mesma natureza, razão, comparação.
Na minha turma, 15 dos 25 alunos gostam de Matemática.

Isso significa que 3/5 ou

15/25 da turma gostam de Matemática.

Números com vírgula, ou números racionais, aparecem em muitas outras situações:

Os números que aparecem na figura são números racionais escritos na forma decimal.
Veja como lemos alguns números escritos nessa forma:
0,10 – “dez centésimos”
0,25 – “vinte e cinco centésimos”
1,57 – “um inteiro e cinquenta e sete centésimos”
2,4 – “dois inteiros e quatro décimos”
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Usando a calculadora, escreva os números seguintes na forma decimal:
25
2

_________

35
4

__________

69
__________
8

359
________
100

 Atividade do cotidiano:
Junte-se a alguns colegas, pesquise em jornais e revistas e discuta: Em que situações
aparecem números com vírgula?
Faça um cartaz com os resultados de sua pesquisa...

Assim como os números naturais, os decimais podem ser representados por
notação posicional. Temos então, novas ordens. Cada ordem vale dez vezes mais que a
posicionada imediatamente à sua direita.

PARTE INTEIRA
Unidade de
milhar

Centena

1

PARTE DECIMAL

Dezena

Unidade

2
1

2
7
4
5

2

Décimo

Centésimo

Milésimo

9
3
0
4

2
2

1

,
,
,
,

Observe como esses números são lidos:
22,9 – vinte e dois inteiros e nove décimos.
17,32 – dezessete inteiros e trinta e dois centésimos.
4,021 – quatro inteiros e vinte e um milésimos.
125,4 – cento e vinte e cinco inteiros e quatro décimos

C Curiosidade:
Em países de língua inglesa, como Estados Unidos e Inglaterra, os números na forma
decimal são escritos de maneira diferente. Nesses países é utilizado o ponto ( . ) em vez
de vírgula ( , ) para separar a parte inteira da parte decimal. Se nós escrevemos 28,5
nesses países escreve-se 28.5 assim como podemos perceber nas calculadoras, nos
programas de computador.
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 Os decimais e o nosso dinheiro
A primeira moeda oficial a circular no Brasil também se chamava real? Ela foi
trazida pelos portugueses, na época em que nosso país era colônia de Portugal. Muito
tempo depois, vieram os mil-réis, o conto de réis, a pataca e o cruzeiro. Este último
surgiu em 1º de novembro de 1942, no governo de Getúlio Vargas. Após essa época,
nossa moeda teve vários nomes: cruzeiro novo, cruzeiro, cruzado, cruzado novo,
cruzeiro, cruzeiro real e, agora, voltamos ao real. Atualmente, R$ 1,00 significa um real.

1 real de 1942 = 0,00000000000000003636 real de 1998
Adaptado da revista Época, 29 de junho de 1998

As moedas do nosso dinheiro são subdivisões do valor R$ 1,00.
Assim, dividindo R$ 1,00 por 100, teremos R$ 0,01, ou seja, um centésimo de real ou
um centavo.
100 centavos correspondem a R$ 1,00.

 Atividades:
Observe as situações a seguir e resolva-as:
1) Abaixo encontram-se algumas moedas que estão em circulação atualmente.

b) Indique o valor de cada uma, usando a representação decimal.
_________________________________________________________________
c) Como se lê R$ 0,25? _____________________________________________
d) Trocando uma moeda de R$ 1,00 por moedas de R$ 0,05, quantas moedas
teremos? _______________________________________________________
e) Juntando as três moedas, que quantia teremos? Escreva essa quantia usando a
forma decimal e, a seguir, escreva como se lê esse valor.
_________________________________________________________________
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2) João tem 10 moedas, num valor total de R$ 2,50. Quais são as moedas que ele tem?
_______________________________________________________________
3) Pedro tem 30 moedas de R$ 0,10. Se trocar essas moedas, qual será o menor número
de moedas que ele poderá ter? O valor será o mesmo?
____________________________________________________________________

 Atividade do cotidiano:
Com a ajuda de encartes de supermercados, monte uma lista de compras.
Calcule o gasto mensal e escreva esse valor por extenso, como se você fosse preencher
um cheque. Compare sua lista com a de seus colegas.
Aproveite a oportunidade e discuta com seus colegas que produtos são
considerados “básicos” e quais são “supérfluos”.

 Comparação de números na forma decimal:
Para comparar dois números escritos na forma decimal, primeiro comparamos as
partes inteiras. O maior número será aquele que tiver a maior parte inteira.
Se as partes inteiras forem iguais, comparamos as ordens dos décimos. Se estas
forem iguais, comparamos as ordens dos centésimos e assim por diante, até encontrarmos
ordens que sejam ocupadas por algarismos diferentes. O maior número será aquele que
tiver o algarismo dessa ordem com maior valor.
Veja este exemplo:
Entre 0,45 e 0,49 comparamos as unidades, depois os décimos e finalmente os
centésimos até encontrarmos o maior algarismo. No caso, 0,49 é maior que 0,45.
André e Pedro foram os finalistas do salto em altura de um torneio.
André saltou 1,46 m e Pedro, 1,49 m. Quem foi o vencedor?
____________________
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Aplicação dos números decimais
Quando temos números muito grandes podemos escrevê-lo na forma decimal.
Veja estes exemplos de manchete de jornal:
Há hoje na Grande São
Paulo
1,788 milhão
de pessoas desempregadas

A população do Estado do Rio de
Janeiro,
levantada no último Censo, era de
aproximadamente

14 400 000 habitantes
Que diferença há entre os números das duas manchetes?
Às vezes a imprensa, quando lida com números muito grandes, emprega uma
vírgula destacando apenas a ordem de grandeza: mil, milhão, bilhão, trilhão, etc. Na
segunda manchete, por exemplo, a imprensa poderia ter usado 14,4 milhões.

1 Observe como ficam esses números num quadro de classes.
Milhões Milhares Unidades
1
788
000
14
400
000
Podemos arredondar para décimos o número da primeira manchete, sobre o
número de desempregados na Grande São Paulo. Ficaria 1,8 milhão de desempregados.
Arredondamos “para cima” se o algarismo da direita é 5, 6, 7, 8 ou 9.
Arredondamos “para baixo” se é 4, 3, 2, 1 ou 0.

 Atividades:
1) Escreva por extenso o total das quantias apresentadas em cada quadro. Depois,
represente cada quantia utilizando o número decimal correspondente.
1 moeda de R$ 0,50
1 moeda de R$ 0,25
1 moeda de R$ 0,10
1 moeda de R$ 0,05
2 moedas de R$ 0,01
Total:____________________

1 moeda de R$ 1,00
3 moedas de R$ 0,50
1 moeda de R$ 0,25
1 moeda de R$ 0,10
1 moeda de R$ 0,05
Total: _______________________
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2) Andréa foi ao supermercado e comprou 2,5 quilogramas de batatas e 1,875 quilogramas de
maçãs. O que ela comprou em maior quantidade: batata ou maçã?
______________________________________________________________________________________________________

3) Utilizando os algarismos 5, 2, 4 e 6 ao mesmo tempo e sem repeti-los em um
mesmo número, escreva todos os números na forma decimal compreendidos entre 20 e
30.
______________________________________________________________________________________________________

4) No quadro abaixo temos o desempenho dos atletas que participaram de uma
competição de salto em distância.

Nome
Osmar
Sandro
Gabriel
Bruno
Reginaldo
Daniel
Eduardo

1º salto
4,98 m
5,83 m
5,73 m
5,9 m
5,96 m
5,97 m
5,94 m

2º salto
5,6 m
5,98 m
6,2 m
5,25 m
6,04 m
5,95 m
5,93 m

3º salto
5,82 m
5,9 m
5,87 m
6,17 m
5,99 m
6,14 m
6,02 m

Em uma competição de salto em distância, vence aquele que fizer o melhor salto
em 3 tentativas. Escreva o nome e o melhor salto, em metros, dos três primeiros
colocados dessa competição.
______________________________________________________________________________________________________

5) A maratona é uma prova de atletismo. Seu percurso desde 1908 é de 42,195 Km.
Considerando o número 42,195, responda:
a) Como se lê esse número decimal? ________________________________
b) Qual algarismo representa os centésimos? __________________________
c) 42,195 Km correspondem a quantos metros? ________________________
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OPERAÇÕES COM NÚMEROS NA FORMA DECIMAL
Adição e subtração
As faturas de água, energia elétrica e telefone são mensais. Seus valores, porém,
variam a cada mês, podendo ser maiores ou menores de acordo com o consumo.
Imagine que no mês de agosto o valor da fatura de energia elétrica de sua casa
tenha sido R$ 47,34 e, em setembro, R$ 39,65.
Quanto foi economizado com a energia elétrica no mês de setembro em relação ao
mês de agosto?
Para saber esse valor, temos que calcular 47,34 – 39,65. Veja como podemos
efetuar esse cálculo:
47,34
- 39,65
7,69

Foram economizados R$ 7,69.
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UP-2: TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO
A MATEMÁTICA DE JORNAIS E REVISTAS
Atualmente jornais e revistas são ótimas fontes na veiculação de fatos e
acontecimentos que fazem parte do nosso cotidiano e são explicados em linguagem
matemática.
O tratamento da informação em forma de gráficos e tabelas apresentados em
jornais e revistas permitem uma interação com a realidade social que nos cerca,
possibilitando, desta forma, no aprendizado de operações aritméticas simples e na
descoberta e formulação de leis e propriedades matemáticas.

 Vamos ler um pouco...
Como tratar a informação?
Segue um pequeno trecho do artigo de Patrícia Almeida Camillo:
“Colocando em vista as dificuldades encontradas por grande parte da população em
interpretar gráficos encontrados em revistas e jornais, podemos observar a carência de
informação estabelecida ao decorrer do ensino escolar e pouco interesse em conhecer e
aprofundar-se no assunto.
Conforme a pesquisa nacional conduzida pelo Instituto Paulo Montenegro (MENA,
2004), 74% dos brasileiros são analfabetos funcionais, ou seja, não conseguem ler este
artigo, na verdade, não compreendem nada mais complexo que um bilhete, e ainda, mais
de 3 milhões de brasileiros, 2% da população entre 15 e 64 anos são analfabetos
absolutos em matemática. Isso quer dizer que não conseguem ler números simples, como
preços em mercados, nem anotar corretamente números de telefone, 29% da população
do país, cerca de 52 milhões de pessoas, conseguem ler números, mas têm muita
dificuldade em resolver operações matemáticas simples, identificar proporções ou
entender gráficos e tabelas e 23% da população conhece números plenamente, faz
cálculos e interpreta mapas, tabelas e gráficos. É assustador, mas é verdade. De cada
quatro pessoas, só uma é capaz de entender o que está escrito em qualquer texto
minimamente complexo. E o mesmo ocorre com habilidades matemáticas, como as
quatro operações, interpretações de gráficos, tabelas e etc.”
“Até algumas décadas atrás, esses dados tinham relativamente pouca relevância, mas,
atualmente com a globalização econômica, não dá mais para viver sem dominar essas
competências básicas. Muitos desconhecem os tipos de gráficos que existem, e quando
vistos, acham ser uma simples ilustração sem importância. Verifica-se que a maior
dificuldade existente na população é saber relacionar os dados expostos nos gráficos
com o tema abordado.”

49

O texto mostra uma realidade de uma grande massa de brasileiros, devemos dar
maior importância à leitura de gráficos e tabelas como um recurso para a resolução de
problemas do cotidiano. A habilidade de interpretar, ou seja, de dar sentido aos dados
deve ser adquirida ao longo da vida com bastante leitura.
Como Compreender os Gráficos Veiculados pela Imprensa?
Com os avanços tecnológicos das produções editoriais e das impressões
computadorizadas a imprensa escrita passou a dar mais ênfase aos elementos gráficos
como forma visual dinâmica de representar a informação. Uma das formas visuais
utilizadas é a infografia, ou seja, os infográficos. É um recurso muitas vezes complexo,
podendo se utilizar da combinação de fotografia, desenho, gráficos matemáticos,
diagramas e texto. Costumam narrar como aconteceu determinados fatos aumentando o
detalhamento e o entendimento da notícia. Vejamos exemplos de infográficos:
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 Atividade:
Observando este infográfico vemos que em um pequeno espaço está concentrado
diversas informações sobre o negro no Brasil. Você seria capaz de traduzir em palavras a
informação veiculada neste infográfico?

Escreva, em poucas palavras, o que você entendeu do infográfico:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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B Curiosidade
Daniel Roda em seu blog escreveu:
Ippons pelo mundo (escrito em sexta 25 julho 2008 03:31)
Infográfico feito para o caderno especial do jornal O Estado de São Paulo sobre os
preparativos brasileiros para as Olimpíadas de Pequim (29/02/2008).
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Interessante notar que mesmo um gráfico supostamente simples pode se tornar um
grande exercício de infografia. Para este mapa mundi de imediato imaginamos a projeção
em um tatame. Porém, a mera inserção da imagem em um tatame seria graficamente
desinteressante; dessa forma, os clássicos colchões azuis de treinamento foram recriados
em 3d, para simular justamente o "pequeno desarranjo" em que sempre se encontram.
Um deles, sobre os demais, serve para o detalhamento de países da Europa. Depois, a
texturização e a ilustração complementam a ideia. Pra acabar, foi incluído o globo
terrestre, para traçar um comparativo e demonstrar as mais de 7 voltas no globo que a
equipe de judô daria em sua preparação.
Interessante, não?!!! Agora tentem resolver os exercícios propostos. Boa sorte.

# Atividades práticas
1) Leia o texto a seguir que é parte integrante do artigo “Estudo quantitativo dos
infográficos publicados na revista Superinteressante nos anos de 1987 a 2005”
publicado pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação no
XXX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Santos – 29 de agosto a 2
de setembro de 2007. Solicite ao seu professor uma folha branca tamanho A4 e
produza um infográfico com as informações do texto veiculado no artigo citado.
A Superinteressante é uma publicação da Editora Abril e teve o primeiro número
lançado em setembro de 1987. A revista tem periodicidade mensal e circulação em todo
o território nacional e também é exportada. A publicação caracteriza-se por ser
moderna, com layout e editorial variados e arrojados. Tem um projeto gráfico
diferenciado e apresenta assuntos que atendem aos mais diversos interesses. O leitor da
Superinteressante tem entre 18 e 39 anos (57%), é predominantemente do sexo
masculino (54%, enquanto as mulheres representam 46%) e da Classe B (49%). A
revista tem tiragem de 413.760 exemplares circulação líquida de 336.750 exemplares e
214.980 assinaturas. Dentre as publicações brasileiras, a Superinteressante destaca-se
na utilização dos infográficos. Em entrevista à ABI, Luiz Iria, editor de Arte da revista,
diz que:
“A infográfica já se tornou nossa marca registrada. Até os repórteres, muitas
vezes, chegam da apuração com um esboço desenhado. (...) Quando um texto e
imagem se integram, geram informação imediata. (...) A informação (...) deve
vir numa sequência contínua, com começo, meio e fim. É importante destacar
uma imagem principal, que mostre o ponto inicial de leitura (...). Os textos
nunca devem estar espremidos nos espaços ou invadir as imagens, também não
devem ser longos e cansativos. Ao mesmo tempo, as imagens não podem
ocupar todo o espaço da página.” (CAIXETA, 2005, p. 5)
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2)
x
x
x

Observe o infográfico a seguir e responda:
Em que período do dia o Dólar sofreu a maior variação? E a menor?
Qual foi a variação do Dólar entre a abertura e o fechamento?
Em que período do dia o Dólar perdeu valor?

3) Você já trabalhou em equipe? Este infográfico, apesar de não estar em nossa língua
pátria (português), não nos deixa dúvidas sobre o que está acontecendo. Descreva com
suas palavras o que está acontecendo e destaque a função de cada grupo de trabalho.
_______________________________________________________________________
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4) Este piloto, no início de sua carreira, foi uma pedrinha na chuteira de nosso querido e
saudoso Airton Senna. Seus feitos foram extraordinários, verifiquem no infográfico a
seguir.

Responda:
x Com quantos anos Schumacher tornou-se pela primeira vez campeão de Fórmula 1?

x Quantas vezes Schumacher saiu na frente do grid de largada?
_______________________________________________________________________
x Quantas vezes subiu no ponto mais alto do pódio?
______________________________________________________________________
x O que representa a fração 60/170, ou seja, Vitórias/GPs disputados?
_______________________________________________________________________
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hDesafio

5) Inflação!!! Chô Dragãoooo... O infográfico representa a inflação em um
determinado ano em nosso País. Discuta com seu professor e com seus colegas
mais velhos a inflação dos anos 80 e início dos 90. Responda:

x Nos meses analisados, em que período a inflação aumentou?____________________
x Por que a inflação de junho está com uma cor diferente dos outros
meses?_______________________________________________________________
x Qual foi o valor do IPCA neste período? Existe alguma diferença entre o IPCA
calculado nas colunas (abril, maio e junho) e o IPCA divulgado? Discuta sua resposta
com seus colegas.
x Que região teve o menor índice de inflação em junho? E o maior?
x Qual o insumo que mais contribuiu com a redução do índice de inflação?

Entendeu a pegadinha? Não???
Observe melhor o infografo...
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ANEXO

57

