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Oi! Tenho sim! Você vai gostar.
Este ano já estudamos os gráficos de setores, de
barras, de colunas e de segmentos.
Agora vamos estudar os gráficos pictóricos.

Já ouvi falar.
Eles também são chamados de
pictogramas?

MATEMÁTICA

Olá, pessoal! Nessa eu
posso ajudar. Vejam só este
exemplo:

www.cpimw.com.br
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É isso mesmo. Já vi que
você conhece!

Coordenadoria de Educação

http://www.planetaeducacao.com.br

http://www.drawingnow.com

Olá! Tem novidade?

Clip-art

3
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www.cpimw.com.br

Os gráficos têm, como objetivo, passar as informações de forma rápida, objetiva.
A linguagem gráfica permite uma leitura mais rápida e facilita a compreensão.

Os gráficos pictóricos utilizam
figuras/desenhos para representar
as informações. Vejam!

 Flamengo → campeão seis vezes (1980, 1982,1983, 1987, 1992 e 2009).
 Vasco → campeão quatro vezes (1974, 1989, 1997 e 2000).
 Fluminense → campeão três vezes (1970, 1984 e 2010).

www.flamengo.com.br
globoesporte.globo.com
www.fluminense.com.br
www.botafogo.com.br
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Os times cariocas, Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo, já conquistaram o título do Brasileirão.

MATEMÁTICA

Os quatro primeiros colocados no Brasileirão são classificados para outro campeonato, a Taça
Libertadores das Américas. A Libertadores é um campeonato internacional. É disputado por alguns times das
Américas.

- 8º Ano

O Campeonato Brasileiro de Futebol, o Brasileirão, é um campeonato importante. Ele é um
campeonato nacional, ou seja, só participam times brasileiros. Mas nem todos os times brasileiros disputam o
Brasileirão, só os mais importantes. Este campeonato é anual, isto é, acontece uma vez ao ano. Os clubes
sonham com o título do Brasileirão.

 Botafogo → campeão uma vez (1995).
O time, com mais títulos no Campeonato Brasileiro, é o __________________________ .

4

Times cariocas

Nº de títulos do Brasileirão

FLAMENGO
4
FLUMINENSE
1
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www.cpimw.com.br

Podemos construir uma tabela
com as informações do texto.
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MATEMÁTICA

nº de títulos do Brasileirão

- 8º Ano

Podemos também construir um gráfico
pictórico para representar essas informações.

times

5
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Legal este gráfico!
Bem diferente!
http://www.drawingnow.com

Este gráfico é sobre o ____________________
_______________________________________

MATEMÁTICA

http://rmtonline.globo.com/noticias. Acesso em 14/09/11
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Gráfico pictórico ou pictograma é uma
forma gráfica de representar informações,
usando figuras que estão relacionadas ao
assunto estudado. Ou seja, as figuras
usadas no gráfico pictórico devem estar
associadas às informações que ele
representa.

A figura é de um balde. Ele ajuda a dar ideia do
volume de água consumido.

http://rmtonline.globo.com/noticias

6

para saber a preferência deles em relação aos três sucos que são vendidos nesta cantina. No
mês da pesquisa, foram vendidas 1.600 caixinhas de suco.

suco de manga

suco de goiaba

A maioria dos fregueses prefere suco de _______________________. Este suco apresentou o percentual de
_______ % das vendas.

4º BIMESTRE / 2011

suco de laranja

20%

- 8º Ano

Clip-art

35%

http://nutribrazil.com

Cl i p
-art

45%

http://www.portalsaofrancisco.com.br

http://www.corposaudavel.net

O resultado foi o seguinte:

Coordenadoria de Educação

O responsável por uma lanchonete realizou uma pesquisa, durante um mês, com os fregueses,

MATEMÁTICA

www.cpimw.com.br

Leia, com bastante atenção, a situação a
seguir.

Juntando os percentuais dos três sucos, temos o total de 100%.
Então, o suco de manga apresentou ________ % da preferência.

Clip-art

O suco menos vendido é o suco de ____________________ , com _____ % das vendas.

7

www.cpimw.com.br

Podemos
sim.

Usando as propriedades das
operações, poderíamos calcular:
__
_____
45
__ x 1600 = 45x2x8 = 720,
100
sem
mesmo
armar
as
operações.

Coordenadoria de Educação

http://www.drawingnow.com

Podemos calcular quantas
caixinhas foram vendidas de cada
suco?

Vamos calcular a quantidade de caixinhas vendidas de outro suco?

Para saber quantas caixinhas do suco de manga foram vendidas, precisamos calcular ______ % de __________ .
x _________ = ________ =

Foram vendidas _________ caixinhas do suco de manga.

PROFESSOR/A, consideramos importante mostrar que não há um só
procedimento para calcular a porcentagem. Podemos, por exemplo,
simplificar numerador com denominador ou multiplicar pelo número
decimal correspondente à fração.

Clip-art

35
100
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100
Clip-art

100

Foram vendidas ___________ caixinhas do suco de laranja.

MATEMÁTICA

x 1600 = __________ =

- 8º Ano

Para saber quantas caixinhas do suco de laranja foram vendidas, precisamos calcular _____ % de 1600.

8
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Como podemos determinar a quantidade de caixinhas de suco de goiaba que foram vendidas?

Outra maneira para encontrar a quantidade vendida de caixinhas de suco de goiaba:
Da página anterior, podemos copiar os resultados encontrados:
- quantidade vendida de caixinhas de suco de laranja → ____________
- quantidade vendida de caixinhas de suco de manga → ____________

Calculando:
720
+ 560

4º BIMESTRE / 2011
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MATEMÁTICA

Para esta última quantidade de
caixinhas de suco, você está certo.
Vamos mostrar como se faz de outra
maneira.

www.cpimw.com.br

http://www.planetaeducacao.com.br

Eu não fiz desta maneira, mas encontrei o
mesmo resultado. Não usei porcentagem
neste caso.

1600
 1280

Estas duas quantidades juntas somam ____________ caixinhas de suco vendidas.
O total vendido foi de 1600 caixinhas. Portanto, sobram ____________ caixinhas vendidas para o suco de goiaba.

9

Uma empresa tem filiais em vários estados. Ela possui 1.450 funcionários.
A tabela a seguir mostra o número de funcionários em cada filial.
ESTADO

N° DE FUNCIONÁRIOS

SÃO PAULO

500

RIO DE JANEIRO
MINAS GERAIS

250

CEARÁ

200

BAHIA

150

Coordenadoria de Educação

Vamos ver outra situação.

total de funcionários desta empresa.

A filial do Rio de Janeiro tem ________ funcionários. Escreva, na tabela, o resultado encontrado.

10
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precisamos ____________ a quantidade de funcionários das outras filiais e ________________ da quantidade

MATEMÁTICA

Para completar o valor que falta na tabela e que representa o número de funcionários, na filial do Rio de Janeiro,

- 8º Ano

TOTAL

BA

Observe que neste gráfico, temos 3 bonequinhos associados
ao estado da Bahia, mas na tabela da página anterior, neste
mesmo estado a empresa tem __________ funcionários.
Para saber quantos funcionários um bonequinho representa,
devemos dividir 150 por 3 → 150 : 3 = _____
Então, cada bonequinho representa ________ funcionários.

CE
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Podemos representar a tabela mostrada na página anterior, através de um gráfico pictórico. Veja:

Verifique que cada bonequinho representa esse mesmo
número de funcionários para os outros estados.
Clipart

SP

11
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MATEMÁTICA

RJ

A figura usada tem
sempre o mesmo valor
para todo o gráfico
pictórico. No gráfico ao
lado, cada bonequinho
representa sempre a
mesma quantidade.
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MG

QUANTIDADE DE MARGARIDAS VENDIDAS

JANEIRO

800

FEVEREIRO

500

MARÇO

600

ABRIL

300

- 8º Ano
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MÊS

JUNHO

1.000

TOTAL

4.300

MATEMÁTICA

Para obter mais controle sobre os negócios, o dono de uma floricultura resolveu
anotar as vendas de margaridas no primeiro semestre. Observe os registros e
complete, corretamente, a tabela.

MAIO

Clipar-t

Para completar o valor que falta na tabela e que representa a quantidade
de margaridas vendidas, precisamos ____________ a quantidade de
margaridas vendidas nos outros meses e ________________ da
quantidade total de margaridas vendidas.

12
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Tenho uma atividade pra vocês!
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Represente as informações da tabela fazendo um gráfico pictórico. Use desenhos de margaridas.

JUN
Antes de começar, pense:

Haveria tempo para desenhar 1 000
margaridas para o mês de junho?

FEV

- 8º Ano

MAR

Qual a menor variação do número
de margaridas que vamos precisar
representar?

MATEMÁTICA

ABR

Para desenhar poucas margaridas e
representar corretamente os dados
da tabela, podemos dividir todos os
valores por 10? Seria melhor dividir
por 50? Por 100?

Lembre-se de que cada margarida
desenhada
deve
representar
sempre uma mesma quantidade de
margaridas.

Cada margarida que você desenhou está representando _____________________ margaridas.

Clip-art

JAN

13
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MAI

Ficaria cansativo desenhar 1 000
margaridas para o mês de junho?

Quadrilátero

Pentágono

Hexágono

Os triângulos podem ser observados em muitos objetos.
Barraca de camping
http://alfreeclipart.com/construction/crane

Treliças
e
outras
estruturas, que precisam
ser
rígidas,
usam
triângulos.
http://sugestaodepresente.com.br/barra
ca-de-camping/,

representação
da
parte da frente da
barraca de camping.

Glossário:
treliças - estruturas rígidas formadas por
triângulo.

14
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Agora, vamos estudar com
mais detalhes um dos
polígonos:os triângulos.

MATEMÁTICA

http://www.drawingnow.com

Triângulo

Coordenadoria de Educação

www.world.city.photos.org

No III Caderno de Apoio
Pedagógico, estudamos os
polígonos. Vamos nos lembrar de
alguns!

O triângulo tem três ângulos, três lados e três vértices.
Notação de elementos de um triângulo
A
b

b

B

vértice

c

a

lado

Nesta figura, os vértices são
os pontos A, ___ e C.

C

Nesta figura, as letras minúsculas a, b e c indicam os lados do triângulo.
Já os ângulos podem ser representados por

â, b̂ e ĉ. Note que os ângulos têm as letras dos

lados que lhes são opostos!

Os segmentos de reta que limitam o polígono são chamados de lados.
A notação de um segmento de reta é feita por letras maiúsculas que
representam os vértices das suas extremidades, com uma barra em cima delas,
em qualquer ordem. Exemplo: AB e BA representam o mesmo segmento.

15
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vértice

o

lad
o

lad

a
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c

MATEMÁTICA

vértice

Glossário:
vértice - é um ponto. Ele é o ponto
comum entre dois lados. É representado
por uma letra maiúscula do nosso
alfabeto.

Coordenadoria de Educação

O prefixo tri significa três.

A
Coordenadoria de Educação

Cada lado do triângulo tem um ponto médio. Este
P

ponto fica exatamente no meio do lado. Portanto,
divide o lado em dois segmentos de mesma medida.
B

C

Como cada ponto médio é um ponto, eles também são representados por letras maiúsculas do
nosso alfabeto. Nesta figura, as letras que fazem esta representação são P, ____ e ____ .

http://pt.dreamstime.com

O triângulo tem outros
elementos. Um deles é a
mediana.

vé
r tic
eB

B

N

C

B

P

A
P

M

N

MATEMÁTICA

ao

M

lad
oo
po
s to

s to

P

A

ao
vé
rt

po
oo

ice

la d

A

C

Nas figuras abaixo, elas estão identificadas pelos segmentos BM , CP e AN .

C

B

M

N

C

lado oposto ao vértice A

Você já descobriu?
Mediana de um triângulo é um segmento que liga um vértice ao ponto médio do lado oposto.

16
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Para melhor visualizá-las, repetimos o mesmo triângulo três vezes.

- 8º Ano

O triângulo possui três medianas.

http://pt.dreamstime.com
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Outro elemento do
triângulo é a altura.
O triângulo possui três alturas. Cada uma delas é relativa a um lado.
Para melhor visualizá-las, repetimos o mesmo triângulo três vezes.
Nas figuras abaixo, elas estão identificadas pelos segmentos AJ , BK e CL .
C
ice

ao
vé
r tic

J

C

eB

.
B

B

C

lad
oo
po
s to

s to

.K

A

ao
vé
rt

po
oo

A

la d

A

L.

B

C

..

liga um dos vértices ao lado oposto, perpendicularmente, isto
é, formando um ângulo reto.
Nos triângulos acima:
a) a altura relativa ao lado AB é o segmento _____.

Glossário:
O termo perpendicularmente é relativo à
palavra perpendicular. Significa que os dois
segmentos, ao se cruzarem, formam ângulos
de 90°.

b) a altura relativa ao lado BC é o segmento _____.
c) a altura relativa ao lado AC é o segmento _____.

17
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90° e é simbolizado por

A altura relativa a um lado de um triângulo é o segmento que

MATEMÁTICA

O ângulo reto é o que mede

- 8º Ano

lado oposto ao vértice A

Coordenadoria de Educação

http://pt.dreamstime.com

O último elemento do triângulo
que vamos estudar é a
bissetriz.
O triângulo possui três bissetrizes. Cada uma delas é relativa a um ângulo.
Para melhor visualizá-las, repetimos o mesmo triângulo três vezes.
Nas figuras abaixo, elas estão identificadas pelos segmentos AF , BG e CH.
A

A
x x

A

G

H

y

z
y

B

F

C

B

z

C

B

C

Nos triângulos acima:
a) a bissetriz relativa ao ângulo do vértice A é o segmento _____.
b) a bissetriz relativa ao ângulo do vértice B é o segmento _____.
c) a bissetriz relativa ao ângulo do vértice C é o segmento _____.

A mediana tem, obrigatoriamente, uma das extremidades no ponto médio de um dos lados.
O mesmo não ocorre com os segmentos chamados de altura e de bissetriz.

18
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oposto, dividindo o ângulo desse vértice ao meio.

MATEMÁTICA

Bissetriz de um triângulo é o segmento de reta que liga um vértice ao lado

- 8º Ano

Você percebeu na figura?

1
3
2
Isso mesmo! Sendo triângulos,
têm três lados e três ângulos,
mas as medidas são diferentes.

Nossa! Estes
triângulos são bem
diferentes!

Coordenadoria de Educação

Observe estes triângulos:

Meça os ângulos dos triângulos acima e depois classifique-os.
- No triângulo 1, dois ângulos são agudos e um deles é obtuso.

Assim:

- No triângulo 2, os três ângulos são ______________.
- No triângulo 3, dois ângulos são ___________ e um deles é reto.
http://www.oprojetista.com.br

Ângulo agudo é o que mede menos de 90°.
Ângulo obtuso é o que mede mais de 90°.
Ângulo reto é o que mede exatamente 90°.

19
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necessárias para que possamos classificar os triângulos.

Para medir ângulos você deve
posicionar o centro do transferidor
no vértice do ângulo, alinhando o
lado com a marcação de 0°.

MATEMÁTICA

Estas medidas diferentes de lados e ângulos são as características

- 8º Ano

http://alademim.blogspot.com

- Se o triângulo tiver um ângulo obtuso, o nome dado a este triângulo é OBTUSÂNGULO. → Triângulo obtusângulo.
- Se o triângulo tiver um ângulo reto, o nome dado a este triângulo é RETÂNGULO. → Triângulo retângulo.
- Se o triângulo tiver apenas ângulos agudos, o nome dado a este triângulo é ACUTÂNGULO. → Triângulo acutângulo.

Vamos retomar os triângulos da página
anterior:

Coordenadoria de Educação

Para classificarmos um triângulo quanto aos ângulos, devemos observar a classificação dos seus ângulos.

1

- No triângulo 1, dois ângulos são agudos e um deles é obtuso.
- No triângulo 2, os três ângulos são ______________.
- No triângulo 3, dois ângulos são ___________ e um deles é reto.

Podemos agora classificar estes triângulos em relação aos seus ângulos.
- No triângulo 1, um dos ângulos é obtuso. Então, o nome deste triângulo é triângulo __________________ .
- No triângulo 2, os três ângulos são ______________. Então o nome deste triângulo é triângulo __________________ .

20
- No triângulo 3, um dos ângulos é reto. Então o nome deste triângulo é triângulo __________________ .

4º BIMESTRE / 2011

Você mediu e classificou os ângulos destes triângulos.

MATEMÁTICA

2

- 8º Ano

3

3

1
2

Para medir um segmento de reta
você deve posicionar o número
ZERO
da
régua
numa
extremidade
do
segmento,
alinhando a régua com o
segmento e verificando o número
que a outra extremidade atinge.
Assim:

As medidas são:

Coordenadoria de Educação

Agora, pegue uma régua. Vamos medir os lados dos triângulos.

- No triângulo1: ______ cm, ______ cm e ______ cm.
- No triângulo 2: ______ cm, ______ cm e ______ cm.
- No triângulo 3: ______ cm, ______ cm e ______ cm.

Triângulo escaleno.
- Se o triângulo tiver dois lados com a mesma medida, o nome dado a este triângulo é ISÓSCELES.
Triângulo isósceles.
- Se o triângulo tiver três lados com a mesma medida, o nome dado a este triângulo é EQUILÁTERO.
Triângulo equilátero.
Glossário:
Segmento de reta - é a parte de uma reta que tem começo e tem fim. Os lados dos
polígonos são segmentos de retas.
A
B
Uma semirreta tem início, mas não tem fim.

I

21
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- Se o triângulo tiver os três lados com medidas diferentes, o nome dado a este triângulo é ESCALENO.

MATEMÁTICA

Para classificarmos um triângulo, quanto aos lados, devemos observar as medidas dos seus lados.

- 8º Ano

http://www.frutodearte.com.br

1

Coordenadoria de Educação

Vamos classificar os triângulos em relação às medidas de seus lados.

3
2

Consulte as medidas dos lados do triângulo, na página anterior, para completar as sentenças a seguir:
- No triângulo 1, há ______ lados com a mesma medida. Portanto, seu nome é triângulo ________________ .

Por quê?______________________________________________________________________
No espaço ao lado, mostramos um triângulo equilátero.
x

x
x

Qualquer triângulo tem, ao mesmo tempo,
classificação quanto aos lados e quanto aos ângulos.

Veja na próxima página.

22
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Qual destes três triângulos pode ser chamado de equilátero? _______________

MATEMÁTICA

- No triângulo 3, __________ lados com a mesma medida. Portanto, o nome dele é triângulo ________ .

- 8º Ano

- No triângulo 2, há ______ lados com a mesma medida. Portanto, seu nome é triângulo ________________ .

1

3
2

Você pode escrever que um
triângulo é obtusângulo e
isósceles ou pode escrever
que ele é isósceles e
obtusângulo. A ordem não
importa.

Coordenadoria de Educação

Vamos classificar os triângulos em relação às medidas de seus lados e também de seus ângulos.

O triângulo 1 tem um ângulo ____________ e ________ lados com a mesma medida. Este triângulo é obtusângulo e
isósceles.
O triângulo 2 só tem ângulos ___________ e ________ lados com a mesma medida. Este triângulo é _____________

1 - Classifique o seguinte triângulo:
a) Os lados deste triângulo medem ______ cm, ______ cm e _______ cm.
b) Este triângulo, quanto aos lados, é _______________ . (escaleno/isósceles/equilátero)
c) Todos ângulos deste triângulo são _____________. (agudos/obtusos/retos)
d) Este triângulo, quanto aos ângulos, é ____________ . (acutângulo,/retângulo/obtusângulo)
e) Portanto, este triângulo é ____________ e ____________.

23
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e _________________ .

MATEMÁTICA

O triângulo 3 tem um ângulo ________ e _____________ lados com a mesma medida. Este triângulo é ______________

- 8º Ano

e isósceles.

I) Barraca de camping

a) Os lados deste triângulo medem ____ cm, ____ cm e ____ cm.
b)Este triângulo, quanto aos lados, é _______________.
(escaleno/isósceles/equilátero)

http://sugestaodepresente.com.br

Representação da parte
da frente da barraca de
camping.

c) Todos os ângulos deste triângulo são _____________.
(agudos/obtusos/retos)
d) Este triângulo, quanto aos ângulos, é ____________ .
(acutângulo/retângulo/obtusângulo)

Coordenadoria de Educação

2 - Classifique os triângulos associados às imagens a seguir. Use a régua e o transferidor!

b) Este triângulo, quanto aos lados, é _______________ .
(escaleno/isósceles/equilátero)

http://www.casadobosque.pt

Representação
da
parte da frente do
telhado.

c) Um dos ângulos deste triângulo é _____________.
(agudos/obtusos/retos)
d) Este triângulo, quanto aos ângulos, é ____________ .
(acutângulo/retângulo/obtusângulo)
e) Portanto, este triângulo é ___________ e ____________.
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a) Os lados deste triângulo medem ____ cm, ____ cm e ____ cm.

Telhado de uma casa

MATEMÁTICA

II)

- 8º Ano

e) Portanto, este triângulo é ____________ e ____________.

Coordenadoria de Educação

Trace as três alturas do triângulo obtusângulo abaixo.

Use transferidor para marcar o ângulo reto e a régua para ligar os pontos.

lado oposto, perpendicularmente, formando um ângulo reto.
Triângulo obtusângulo é o triângulo que tem um ângulo obtuso, isto é, maior que 90°.

Glossário:
traçar - desenhar, preferencialmente, com instrumentos apropriados.
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A altura relativa a um dos lados de um triângulo é o segmento que liga um dos vértices ao

MATEMÁTICA

- 8º Ano

Reveja os exemplos de como as alturas são traçadas nos triângulos das atividades sobre altura.

M

S

R

G

A

H
N

B

C

T

F

L

Coordenadoria de Educação

Observe os triângulos:

Estes triângulos têm as mesmas medidas, tanto em relação aos lados quanto aos ângulos.
Eles apenas estão em posições diferentes.
Verifique as medidas dos lados:

AB → ____ cm; GH → ____ cm; MN → ____ cm; ST → ____ cm.

A → _____°; H → _____°; M → _____°; T → _____°.
B → _____°; G → _____°; N → _____°; S → _____°.
C → _____°; F → _____°; L → _____°; R → _____°.

Quando triângulos têm as mesmas medidas, tanto em
relação aos lados quanto aos ângulos, eles são
chamados de triângulos congruentes. Dois triângulos
congruentes coincidem por superposição.
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Agora, meça os ângulos relativos aos vértices indicados a seguir:

MATEMÁTICA

AC → ____ cm; FH → ____ cm; ML → ____ cm; RT → ____ cm.

- 8º Ano

BC → ____ cm; GF → ____ cm; NL → ____ cm; RS → ____ cm.

Vamos praticar:
Coordenadoria de Educação

1- Verifique se os pares de triângulos abaixo são congruentes:
Meça os lados e os ângulos para responder corretamente.
a)

b)

___________ triângulos congruentes.
(são/não são)

___________ triângulos congruentes.
(são/não são)

Faça uma outra experiência:
Recorte os pares de triângulos e coloque um sobre o outro, na mesma posição.
É possível verificar se um par de triângulos são congruentes sem medições?
________________________________________________________________________________________
_________________________________]______________________________________________________
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___________ triângulos congruentes.
(são/não são)

- 8º Ano

d)

MATEMÁTICA

c)

___________ triângulos congruentes.
(são/não são)

Esta propriedade nos permite determinar as medidas de ângulos desconhecidos como os das situações a seguir.
1 – Considerando o triângulo abaixo, determine o valor de x:

A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180°.

x

Coordenadoria de Educação

Nos Cadernos Pedagógicos, do 1º e 3º bimestres, estudamos que a soma dos ângulos
internos de um triângulo é 180°.

Os ângulos internos deste triângulo são _____, 72° e ____ .
Então, esse triângulo é isósceles, e podemos escrever que 72° + 72° + ___ =
180°.
_____ + x = 180°
x = 180°  _____
x = _____ °
Com este cálculo, você agora conhece todas as medidas dos ângulos deste triângulo. Eles medem 72°, ____ e ____ .
Então, agora, você pode classificá-lo quanto a estas medidas. Este triângulo é um triângulo ______________________ .

No Caderno Pedagógico do 3º bimestre, também estudamos que a soma dos ângulos
externos de um polígono regular é sempre 360°. Portanto, como o triângulo também é
um polígono, a soma dos ângulos externos de um triângulo também é 360°.
Simbolizando: Se = 360°
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Resolvendo esta equação:

________

- 8º Ano

72°

MATEMÁTICA

72°

A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180°.
5x
2x

+5

42°

°

Os ângulos internos deste triângulo são _________ , 42° e _____ .
Então, podemos escrever que _________ + 42° + ____ = 180°.
Resolvendo esta equação:

____ + ________+ ____ = 180°
____ + ____ = 180°  ____
____ = _____

Coordenadoria de Educação

2 – Considere o seguinte triângulo e determine o valor de x:

x = _____ : ____
x = ____

A soma dos ângulos deste polígono é _____.
Como não conhecemos o valor de cada ângulo,
representação do
tampo da mesa.

podemos usar a letra x para representar cada um deles.
Então, escrevemos ____ + ____ + ____ = ____.
____= ____
x = ____ : ___
x = ____

Cada ângulo interno de um
triângulo equilátero mede 60°.

Resposta: Cada um destes ângulos mede ____.
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______________ .

MATEMÁTICA

http://gallery.mcneel.com

O polígono que representa esta figura é um

- 8º Ano

3 – Os ângulos do tampo da mesa da figura abaixo têm a mesma medida. Quanto cada um deles mede?

Determine a medida de cada ângulo deste triângulo.
Precisamos primeiro visualizar as informações:

- ângulo da base;

O segundo passo é destacar o novo triângulo e ampliá-lo para trabalhar melhor
com as informações:
ampliando

100°

100°

Como os ângulos da base do triângulo isósceles têm a mesma medida, a
medida de suas metades também serão iguais. Vamos usar a mesma letra
para representar estas metades:

- ângulo do vértice.
Além disso, os ângulos da
base têm sempre a mesma
medida.
Veja na figura a seguir:
ângulo do
vértice

100°
x

x

Sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180°.
Então, podemos escrever:
100° + ____ + ____ = 180°
____ = 180°  ____
____ = ____

ângulo
da base

ângulo
da base

x = ____ : ____
x = ____ °

O valor encontrado para x não é a medida do ângulo da base.
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100°

- 8º Ano

bissetriz do
ângulo da base

MATEMÁTICA

bissetriz do
ângulo da base

Os ângulos do triângulo
isósceles recebem nomes
especiais:

Coordenadoria de Educação

4 - As bissetrizes dos ângulos da base de um triângulo isósceles formam um ângulo de 100°.

Encontramos o valor de x. → x = ____ .
A medida encontrada é a metade do ângulo que devemos encontrar.

100°

outra
metade
100°

x
metade

Então, a outra metade também mede ____ .
O ângulo da base é composto pelas duas metades. Este ângulo mede ____ + ____ = ____ .
Logo, cada ângulo da base mede ____ .

Agora, vamos calcular a medida do terceiro ângulo do triângulo, que é chamado de ângulo do vértice.
Como a soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180° ,

x

Esse ângulo mede 180° - (_____ + ____ ) = 180° - ____ = _____
Resposta: Os ângulos deste triângulo medem ____, ____ e ____ .
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Bissetriz de um triângulo é o segmento de reta que liga um vértice ao lado
oposto, dividindo o ângulo desse vértice ao meio.

bissetriz do
ângulo da base

- 8º Ano

As informações do problema foram representadas por:

bissetriz do
ângulo da base

Coordenadoria de Educação

Nossa! É mesmo! Ainda não
encontramos o valor da medida
do ângulo da base do triângulo.

MATEMÁTICA

http://www.planetaeducacao.com.br

Continuando o exercício 4 (da página anterior)...

No Caderno Pedagógico do 2º bimestre, estudamos que, se dois ângulos
formam um ângulo raso, então, esses ângulos são suplementares e a soma
deles é 180°.

Usando o que já foi estudado, acompanhe o seguinte desenvolvimento:

Coordenadoria de Educação

Nos Cadernos Pedagógico do 1º e 3º bimestre, estudamos que a soma dos
ângulos internos de um triângulo é 180°.

Glossário:

â

interno - que está dentro. No triângulo
ABC, um ângulo é chamado de interno
porque está do lado de dentro da linha que
determina o triângulo.

b
^
c

^
b
Podemos escrever que

â

a
+

C

b̂

+

ĉ

= ______.
MATEMÁTICA

B

ângulo raso - ângulo de 180°

A

Prolongando o lado BC temos:

â
^
b
B
Sabemos que

ĉ
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c

A

- 8º Ano

Considere o triângulo ABC

^
d

^
c

As medidas dos ângulos indicados
C

e dˆ formam um ângulo raso, portanto _____ + ______ = 180°

nas figuras estão representadas
por

â , b̂ , ĉ e d̂ .
32

â + b̂ + ĉ = 180°

Podemos então igualar os primeiros membros de cada uma
delas:

â + b̂ + ĉ − ĉ = d̂
No Caderno Pedagógico do
2º bimestre, estudamos que
os ângulos adjacentes têm
em comum um de seus
lados.

Vamos observar novamente a figura:

d

c

B

O ângulo _____ é um ângulo externo, pois é
formado por um lado do triângulo com o
prolongamento de outro lado.
Quando tomamos como referência o ângulo d̂ ,
percebemos que os ângulos _____ e b̂ não são

C

Glossário:
externo - que está fora. No
triângulo ABC, um ângulo é
chamado de externo porque está
do lado de fora da linha que
determina o triângulo.

adjacentes a ele.

A equação

â + b̂ = d̂

simboliza que a medida do ângulo externo

d̂
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b

â , b̂ e ____ são ângulos internos.
- 8º Ano

Os ângulos

a

= 180°

â + b̂ + ĉ − ____ = d̂

â + b̂ = d̂

A

+ d̂

â + b̂ + ĉ = ĉ + d̂

ĉ que estava no 2° membro para o 1° membro da equação

Cancelando os termos simétricos teremos:

ĉ

MATEMÁTICA

Trazendo
teremos:

e

Coordenadoria de Educação

Temos duas equações e ambas têm o segundo membro
igual:

é igual à soma das medidas dos ângulos ____

e _____ , internos e não adjacentes.
Podemos verificar esta propriedade usando valores numéricos. Veja na próxima página.
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A
Podemos calcular o valor de x usando a ideia de ângulo
63°

raso:
x + 58° = _____

59°

x

58°

B

C

x = _____ − 58°
x = _____

Coordenadoria de Educação

Vamos observar a figura:

Mas podemos usar também o que estudamos na página anterior:
O ângulo externo, nesta figura, está representado por ____ .
Os ângulos internos não adjacentes a este ângulo externo são ____ e ____ .
Então, como vimos que a medida do ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não

As medidas encontradas para x ____________ (são/não são) iguais.

4º BIMESTRE / 2011

x = _____

MATEMÁTICA

x = ____ + ____

- 8º Ano

adjacentes, podemos escrever que

Estamos estudando a propriedade do ângulo externo: a medida do ângulo
externo é igual à ______________ das medidas dos ângulos internos não
adjacentes.

34

1 - João apoiou uma escada na parede de casa, conforme mostra a
ilustração. Sabendo que o ângulo formado entre a escada e a parede mede
20°, qual o valor do ângulo externo formado entre a escada e o chão?
Na ilustração:

P
A
R
E
D
E

E

20°

S

C

A

D

Coordenadoria de Educação

Vamos aplicar a propriedade do ângulo externo nas seguintes situações:

A

X

.
CHÃO

- o ângulo externo está representado por ____ .
- os ângulos internos assinalados na figura medem _____ e _____ .
Usando a propriedade do ângulo externo: x = _____ + _____

Resposta: O ângulo externo mede _____ .

O ângulo reto é o que mede
90° e é simbolizado por . .

- 8º Ano

2 - Após observar a mesa de desenho e a sua representação geométrica, determine o ângulo desconhecido x.
Na ilustração:

x
35°

MATEMÁTICA

- o ângulo externo está representado por ____ .
-os ângulos internos assinalados medem _____ e _____ .
Usando a propriedade do ângulo externo: _____ = x + _____

105°

Desenvolvendo esta equação:
http://goiania.nexolocal.com.br
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x = _____

− x = _____ − _____
− x = − _____

→ .(−1)

x = _____
Resposta: O ângulo desconhecido x mede _____ .

35

3 - Esta outra escada é multifuncional e a posição da figura foi representada ao lado. Determine a
Coordenadoria de Educação

medida do ângulo representado pela letra x

x
120°

70°
chão

http://www.shoptime.com.br

Na ilustração:
- o ângulo externo mede ____ .

Usando a propriedade do ângulo externo: _____ = x + _____

Resolvendo a equação:

 x = ____  ____
 x =  ____
x = _____

. ( 1)

ou

___ = x + ___
___ - ___ = x
___ = x

MATEMÁTICA

- 8º Ano

- os ângulos internos assinalados na figura medem _____ e _____ .

4º BIMESTRE / 2011

A medida do ângulo externo é
igual à soma das medidas dos
ângulos
internos
não
adjacentes.

Crie uma situação em que você demonstre que sabe aplicar a propriedade do ângulo externo.

36

.

.

http://i.s8.com.br

A capa deste caderno
pode ser associada a um
retângulo.

http://www.vecchiojoalheiros.com.br

O visor deste relógio pode
ser
associado
a um
trapézio isósceles.

O prefixo quadri significa quatro.

Coordenadoria de Educação

.

O quadrilátero tem quatro lados, quatro ângulos e quatro vértices.

37
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.

- 8º Ano

Os quadriláteros podem ser observados em muitos objetos.

MATEMÁTICA

http://www.drawingnow.com

Outro polígono que
precisamos estudar é o
quadrilátero.

Coordenadoria de Educação

Observe os quadriláteros a seguir:

1
2

3

7

5

8

Muitos destes quadriláteros têm pares de lados opostos paralelos.

Lados paralelos são segmentos que têm sempre a mesma distância
entre si.
Exemplo:
Sempre a mesma
distância

38
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- 8º Ano

6

MATEMÁTICA

4

Quadrilátero
1-

Nome

Quantidade de pares de
lados opostos paralelos

Trapézio isósceles

__________

Trapézio retângulo

__________

Trapézio escaleno

__________

Paralelogramo

__________

2-

Coordenadoria de Educação

Na quadro a seguir, registre a quantidade de pares de lados opostos paralelos que cada quadrilátero possui:

3-

__________

6__________________

__________

7__________________

__________

8Quadrilátero qualquer

__________

39
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Losango

MATEMÁTICA

5-

- 8º Ano

4-

Este quadrilátero possui pares
de lados opostos paralelos?

Vamos verificar os pares de lados opostos separadamente:

op
os

ia

Lado

tos

Lado

Lado
dist

ânc

A distância entre os lados
______ (é/não é) a mesma.

ia

- 8º Ano

Lado

ânc

cia
tâ n

Lado

Lado

distância

Lado

dis

opos

tos

Lado

A distância entre os lados
______ (é/não é) a mesma.

Resposta: Este quadrilátero ____________ pares de lados opostos paralelos.
(não possui/ possui)
O quadrilátero que não possui lados opostos paralelos não recebe nome
especial. É chamado simplesmente de quadrilátero, ou de quadrilátero qualquer.
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dist

MATEMÁTICA

http://3.bp.blogspot.com

Coordenadoria de Educação

A pipa pode ser associada a um quadrilátero.

1 - Todos os lados de um quadrilátero têm a mesma medida de todos os lados do outro quadrilátero?
2 - Todos os ângulos de um dos quadriláteros são retos? E o do outro quadrilátero?
3 - Um dos quadriláteros possui um par de ângulos opostos agudos? E o outro?
4 - Um dos quadriláteros possui um par de lados paralelos? E o outro?

41
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Diferenças

- 8º Ano

Elementos em Comum

MATEMÁTICA

Quadriláteros

Coordenadoria de Educação

No quadro abaixo, registre respostas às seguintes indagações:

a) Quadrado: quadrilátero que possui os quatro lados iguais e os quatro ângulos _______.
b) Retângulo: quadrilátero que possui os quatro ângulos _______.
c) Paralelogramo: ________________ que possui os dois pares de lados opostos paralelos.
d) Losango: quadrilátero que possui quatro _________ iguais.
e) Trapézio: _________________ que possui apenas um par de lados opostos paralelos.
f) Trapézio isósceles: trapézio que possui lados opostos não paralelos _______ .
g) Trapézio retângulo: trapézio que possui dois ângulos _______ e um par de lados opostos ______________ .

Coordenadoria de Educação

1 - Leia e complete os seguintes registros quanto às propriedades dos quadriláteros:

2 – Responda, justificando:
a)Todo quadrado é um retângulo?

c) Todo retângulo é um paralelogramo?
________________________________________________________________________________________
d) Todo paralelogramo é um trapézio?
_________________________________________________________________________________________
e) Todo losango é um paralelogramo?
_________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________

MATEMÁTICA

b) Todo quadrado é um losango?

- 8º Ano

_________________________________________________________________________________________

A

Estou de olho!

B

C

http://www.drawingnow.com

Considere o paralelogramo ABCD

D

Coordenadoria de Educação

Agora, vamos recordar como encontrar a soma dos ângulos internos de um polígono.

Podemos dividi-lo em dois triângulos traçando uma das diagonais.
A

B

C

e

A soma dos ângulos internos de
um polígono é indicada por Si.

f

d
D

Os ângulos de um dos triângulos estão indicados por ______,
e fˆ . Sabemos que, â + b̂ + ĉ

b̂

e

ĉ

. E os ângulos do outro, por d̂

= é 180° e que d̂ + ê + fˆ = _____ (soma dos ângulos internos de um

triângulo) .
Então, â +

b̂

+

180°

ĉ

+ d̂ + ê + fˆ = _________ ou 2 . ______ = 360°.
180°

, ____

4º BIMESTRE / 2011

c

- 8º Ano

a

MATEMÁTICA

b

n° de triângulos formados

O paralelogramo tem _______ lados. O número de triângulos formados foi _______.
O número de triângulos formados é igual ao número de lados menos _______.
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usamos no paralelogramo. Você escolhe as medidas dos ângulos.
Lembre-se da propriedade dos ângulos internos!!!
Trace uma das diagonais e divida o trapézio em dois triângulos.

Coordenadoria de Educação

Calcule a soma dos ângulos internos de um trapézio, utilizando o mesmo procedimento que

A soma dos ângulos internos de um dos triângulos pode ser indicada por ______ + ______ + ______ = 180° e

MATEMÁTICA

Si = _______ .

A soma dos ângulos internos de
qualquer quadrilátero é 360°.
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A soma dos ângulos internos do trapézio é indicada por ______ + ______ = _______ ou _____ . ______ = 360°.

- 8º Ano

a soma dos ângulos internos do outro, por ______ + _____ + ______ = 180°.

Clip-art

44

Como vimos no Caderno Pedagógico do 1º bimestre, este desenvolvimento da atividade

Calculando a soma dos ângulos internos de polígonos.

O pentágono tem ______ lados. Então n = ______ .
Substituindo o valor de n na fórmula, temos:
Si = ( _____ – 2 ) . 180°
Si = ______ . 180°

Coordenadoria de Educação

vale para os outros polígonos.

Si = _______
O decágono tem ______ lados. Então n = ______ .

Glossário:
penta - indica cinco;
gono - significa ângulo;
deca - indica dez.
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Si = _______

MATEMÁTICA

Si = _______ . 180°

- 8º Ano

Si = ( _____ - _____ ) . ______
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Observe o quadrilátero abaixo.
Os ângulos â e

m
a

b

n

m̂ formam um ângulo raso, isto é, de ________ .

Coordenadoria de Educação

Essa eu quero ver!

http://www.planetaeducacao.com.br

www.cpimw.com.br

No Caderno Pedagógico do 3º bimestre, vimos, por meio de
recortes, que a soma dos ângulos externos de um polígono é
360°. Agora, vamos verificar essa informação utilizando outra
atividade.

Isto também acontece com outros pares de ângulos desse quadrilátero.

b̂ + n̂ = 180°
ĉ + q̂ = ______

p
d̂ + p̂ = ______

A soma dos ângulos externos de
um polígono é indicada por Se.

a + b + c + d + m + n + p + q = 4 . _____ = 720°.

n° de vértices
360° + Se = 720°
Se = 720° - 360°
Se = 360°

Note que, em um mesmo vértice, a soma do ângulo
interno com o ângulo externo é sempre 180°. Eles
são suplementares.

4º BIMESTRE / 2011

d
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c

MATEMÁTICA

q

Então, para qualquer polígono, temos que
Se = (n° de lados x 180°) – Si . Sendo que
Si = 180 (n-2) = 180n-360°. Logo, o resultado dessa
expressão sempre será 360°.
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www.cpimw.com.br

Se = 360°.

Clip-art

Então, para qualquer polígono, temos que

Com essa informação, podemos resolver
vários problemas de Geometria. Veja
alguns!

Coordenadoria de Educação

A soma dos ângulos externos de qualquer polígono é 360°.

Esse polígono tem ________ lados.
A soma dos ângulos internos desse polígono é ___________ .
Use esse espaço para fazer seus cálculos

4º BIMESTRE / 2011

Para descobrir quantos lados tem esse polígono, temos que ____________ (multiplicar/dividir) 360 por _______ .

MATEMÁTICA

A soma dos seus ângulos externos é _________ .

- 8º Ano

Cada ângulo externo de um polígono regular mede 20°. Determine a soma dos ângulos internos.
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Oba! Adoro
novidades.

Eu também adoro uma novidade!
Veja a situação a
seguir!

http://www.drawingnow.com

Paulo saiu de casa para ir à Faculdade. Como estava atrasado, resolveu pegar um táxi. A distância
percorrida foi de 8 km. O valor cobrado por cada quilômetro percorrido foi de R$ 1,70. Lembrando
que o valor da bandeirada é de R$4,50, como calcular o valor da corrida?

Coordenadoria de Educação

http://www.planetaeducacao.com.br

Clipart

Valor do km percorrido → __________
Quilômetros percorridos → _________
A expressão usada para calcular o valor da corrida é → 4,50 + ______ . ______
A corrida custou → ___________

Quando não soubermos a distância percorrida, podemos escrever uma expressão algébrica para
representar o valor da corrida.
A distância desconhecida pode ser representada por _________ .
A expressão algébrica que representa o valor da corrida é →_____ + 1,70 . ______
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Valor da bandeirada → R$4,50

- 8º Ano

Lembre-se! A “bandeirada” é um valor fixo a ser somado ao
valor correspondente à distância percorrida.

MATEMÁTICA

www.netto-piadasenviadasporamigos.blogspot.com

Olá! Estou de volta
e com novidades!
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Neste caso, o valor de x vai variar de acordo com a distância
percorrida. Então, dizemos que x é uma variável. Mas, nem sempre
o valor de x vai variar. Em algumas situações, ele será fixo.
www.netto-piadasenviadasporamigos.blogspot.com

Resolvendo esta equação, descobrimos que x = ________ .
O preço da camisa é R$ _________ .

-a
Clip

rt

Nesta situação o x não varia. Ele representa o
preço da camisa (único valor), que antes da
resolução do problema, é um elemento
desconhecido. Quando isso acontece, dizemos
que x é uma incógnita.
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A expressão algébrica que representa esta situação é _____ + _____ = ______ .

http://santoantoniodepadua.olx.com.br

O preço da camisa, que é desconhecido, pode ser representado por _____ .

MATEMÁTICA

Wilson comprou uma bermuda e uma camisa. Gastou R$38,00. A bermuda custou R$23,00.

- 8º Ano

Vejamos!

1 - (PROVA BRASIL) A figura a seguir é uma representação da localização das principais cidades ao longo de uma
estrada onde está indicada, por letras, a posição dessas cidades e, por números, as temperaturas registradas em °C.

Com base na figura e mantendo-se a variação de temperatura entre as cidades, o ponto correspondente a 0 °C
estará localizado

Coordenadoria de Educação

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

(A) sobre o ponto M.
(B) entre os pontos L e M.
(C) entre os pontos I e J.
(D) sobre o ponto J.

MATEMÁTICA

(A) x + 850 = 250
(B) x – 850 = 750
(C) x + 250 = 850
(D) x + 750 = 850

http://provabrasil.inep.gov.br/downloads
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2 - (PROVA BRASIL) Uma prefeitura aplicou R$850,00 mil na construção de 3 creches e um parque infantil. O custo
de cada creche foi de 250 mil. A expressão que representa o custo com o parque, em mil reais, é

- 8º Ano

http://provabrasil.inep.gov.br/downloads

(A) 2420.
(B) 4365.
(C) 6414.
(D)13200.

http://provabrasil.inep.gov.br/downloads
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3 - (PROVA BRASIL) Em um jogo de vôlei, os torcedores estavam acomodados em três áreas distintas do
ginásio, demarcadas por cores diferentes. Na área verde, havia 21.828 torcedores, na azul, 12.100 e na
amarela, 32.072. Nesse jogo, apenas 20% do total de torcedores presentes no ginásio torciam pelo time que
venceu a partida. Qual é o número de torcedores que torciam pelo time vencedor?
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MATEMÁTICA

O professor marcou o número 11 nessa reta. Esse número foi marcado entre que pontos da reta numérica?
4
(A)-4 e -3.
(B) -3 e -2.
(C) 2 e 3.
(D) 3 e 4.

- 8º Ano

4 - (PROVA BRASIL) Em uma aula de Matemática, o professor apresentou aos alunos uma reta numérica como
a da figura a seguir.

Em que mês o candidato A alcançou, na intenção de votos dos eleitores, o candidato B?

Coordenadoria de Educação
MATEMÁTICA

(A) Julho.
(B) Agosto.
(C) Setembro.
(D) Outubro.
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5 - (PROVA BRASL) A evolução da intenção de votos dos eleitores por dois candidatos a prefeito de um município é
apresentada pelo gráfico seguinte.

(A) (x + 4)2.
(B) (x – 4)2.
(C) 4x (x2 + 16).
(D) (x + 4) (x – 4).
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A forma fatorada desta expressão algébrica é

- 8º Ano

7 - A figura a seguir representa o trinômio quadrado perfeito x2 + 8x + 16.

MATEMÁTICA

6 - (PROVA SME-RIO) Se a soma entre dois números é 18 e a diferença entre eles é 3, então a diferença entre
os quadrados desses números é
(A) 6.
(B) 15.
(C) 21.
(D) 54.

- 8º Ano
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MATEMÁTICA
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