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Caderno Pedagógico/1º bimestre, os gráficos são muito utilizados, pois transmitem

informações de forma rápida e objetiva. Mas é preciso saber interpretá-los. Existem vários tipos de gráficos. No
1º bimestre, estudamos o gráfico de barra.

Olá, pessoal!
Agora, vamos trabalhar gráficos
de segmento.

Coordenadoria de Educação

Como vimos no

http://www.meiofiltrante.com.br/noticia_-7228.htm
Clip-art

Primeiro, vamos recordar o que já aprendemos sobre gráficos de barra.
Para melhor controlar os gastos com energia elétrica, Seu José resolveu anotar o consumo da família no

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

kWh

215

285

330

315

240

345

2º BIMESTRE / 2012

Mês

MATEMÁTICA

mês.

- 8º Ano

segundo semestre de 2011. Na tabela, estão registrados os totais de kWh (quilowatt-hora) consumidos em cada

• De acordo com a tabela, a família do Seu José consumiu mais energia no mês de __________________ .
• O menor consumo ocorreu no mês de _______________________ .
• A sigla kWh significa _____________________ e é usada para medir o consumo de _____________________ .
• A média de consumo no segundo semestre foi de, aproximadamente, ___________ kWh.

2

Calculando a média de consumo da família do Seu José:

Podemos representar
as informações da
tabela tanto no gráfico
de barra como no de
segmento.

(215 + 285 + _____ + 315 + _____ + 345) : 6 =
soma dos kWh

Coordenadoria de Educação

Para calcular a média
aritmética, temos que somar
todos os valores e dividir
pelo número de ocorrências.

nº de ocorrências

Podemos escrever essa expressão de outro jeito:
215 + 285 + 330 + 315 + 240 + 345 = _______ = _________
6
6
O resultado dessa divisão é uma ____________________, ou
seja, um número decimal infinito com repetição.
Arredondando, temos que a média de consumo é _____ kWh.

2º BIMESTRE / 2012
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Construa um gráfico de barra para representar o consumo de energia elétrica da família do Seu José:

MATEMÁTICA

Agora, é a sua vez de mostrar o que aprendeu no 1º bimestre!

conversadatreta.com

Clip-art
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Primeiro, temos que identificar os pares ordenados.
Depois, localizamos esses pontos e traçamos o
gráfico, ligando pontos consecutivos.

Mês / kWh (x,y)

julho

215

(julho, 215)

agosto

285

(_______________, 285)

setembro

330

(setembro, _______________)

outubro

(_______________, 315)
240

dezembro

(_______________, ______)

2º BIMESTRE / 2012

kWh (y)

- 8º Ano

Mês (x)

Cada par ordenado (x,y) corresponde
a um ponto no plano cartesiano.

MATEMÁTICA

Um par ordenado (x,y) obedece a uma ordem:
o primeiro valor corresponde ao x e é
representado no eixo __________________. O
segundo valor corresponde ao y e é
representado no eixo ____________________.

colorindoajustica.blogspot.com

Clip-art

Coordenadoria de Educação

Agora, vamos ver as mesmas informações em um gráfico
de segmento. Um segmento, como sabemos, começa e
termina num ponto. Num gráfico, cada ponto tem dois
valores, um par ordenado.

(_______________, ______)

4

mês

2º BIMESTRE / 2012
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Clip-art

MATEMÁTICA

Clip-art

Como vocês já sabem, um segmento começa e
termina em um ponto.

Coordenadoria de Educação

Pessoal! Vamos marcar, no gráfico abaixo, os
pontos correspondentes aos pares ordenados?

5

- 8º Ano

Clip-art

mês

2º BIMESTRE / 2012

Mãos à obra!
Vamos remarcar os pontos.

Coordenadoria de Educação

É isso mesmo, menina!
Muito bem!!!

MATEMÁTICA

pedramourinha.nireblog.com

Essa eu sei! É só ligar os
pontos, que teremos o
gráfico de segmento.

6

Observando-o, quais as afirmações podemos fazer?

Clip-art

Número de celulares no Brasil (milhões) - 2005 a 2010
180
170
160

Coordenadoria de Educação

Para não ficar nenhuma dúvida, trouxe mais um gráfico de segmento.

150
140
130
120

90
80
2005

2006

2007

2008

2009

2010

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

2º BIMESTRE / 2012

100
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110

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Em 2013, quando a bola rolar na final da Copa das Confederações, o evento teste para a Copa do
Mundo de 2014, que marcará a reabertura do Maracanã após mais de três anos de obras, a partida realizada no
estádio carioca vai ter a marca da sustentabilidade. Na reforma pela qual o sexagenário estádio está passando por
conta da Copa do Mundo estão sendo adotadas soluções que visam a eficiência energética e a sustentabilidade,
como o uso de lâmpadas de LED e o reúso da água.
As melhorias no estádio serão baseadas na certificação LEED (Leardership in Energy and
Environmental Design), do Green Building Council Brasil, selo concedido a empreendimentos com alto
desempenho ecológico. A Secretaria de Obras do Rio de Janeiro prevê a redução de 8% no consumo de energia
do Maracanã, com a instalação de um sistema de iluminação com 23.500 lâmpadas de LED, além de aparelhos de
ar condicionado e bombas mecânicas eficientes energeticamente.
Mas as iniciativas para tornar o estádio sustentável e eficiente não vão ficar apenas na mudança de
equipamentos. Um convênio com a Light, divulgado no início deste mês de janeiro, vai transformar o palco da final
do próximo Mundial de Seleções em um estádio solar. O projeto, que vai demandar R$ 6 milhões em
investimentos, consiste na instalação de painéis fotovoltaicos na cobertura da estrutura metálica sobre o anel de
compressão que suportará a nova cobertura de lona tensionada do estádio. A usina solar vai ter capacidade para
gerar 528 mil kWh por ano, consumo similar ao de 240 residências e vai evitar o lançamento de mais de 2.500
toneladas de CO2 na atmosfera.
Fonte: http://www.eletrobras.com (reportagem do dia 24-01-12)
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Copa de 2014 faz Maracanã virar estádio sustentável
Novo Maracanã: modernização e gol de eficiência energética

- 8º Ano

Eu trouxe uma reportagem para vocês lerem.

MATEMÁTICA

www.cpimw.com.br

No bimestre anterior, nós conversamos sobre a importância de evitar
o desperdício de água. Agora, vamos conversar sobre a economia de
energia elétrica.

8

pedramourinha.nireblog.com

Mas é claro que sim, Professor!
Muito bem!!!

Gostamos de estar por dentro
das notícias. Somos
“antenados”!

1- Com a reforma do Maracanã, a Secretaria de Obras do Rio de Janeiro espera uma economia de _____ no
consumo

de

energia.

Essa

redução

acontecerá

por

causa

da

instalação

de

Coordenadoria de Educação

conversa
datreta.com

www.cpimw.com.br

Vocês leram com atenção?

um

_____________________________, com _________ lâmpadas de LED e também pelo uso do ________ como
fonte de energia. O projeto da usina solar prevê a geração de _________________ por ano. Com isso, haverá

___________________________________________________________________________________________

2º BIMESTRE / 2012

2- Pesquise e escreva algumas sugestões que podemos adotar para economizar energia:

Clip-art

água e de energia elétrica. Pequenas atitudes ajudarão a conservar nosso planeta.

MATEMÁTICA

Para a preservação do meio ambiente, algumas ações precisam acontecer. Entre elas estão: economia de

- 8º Ano

uma diminuição no envio de ______ para a atmosfera. CO2 é a representação química de __________________ .

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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O quê? O quê?
Estou curioso!

ÍNDICE DE AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR REGIÕES
PERÍODO 2010-2011

CENTRO-OESTE

paulochagas.net/

REGIÕES

Coordenadoria de Educação

Um gráfico sobre o consumo de
energia elétrica no Brasil.
Veja!

pedramourinha.
nireblog.com

conversa
datreta.com

Eu também andei pesquisando na
internet e adivinha o que achei!!!

ÍNDICE DE
AUMENTO
2010-2011

SUL

NORDESTE

6,8%
4,6%

NORTE

5,5%
0

2

4

6

8

3- Observando o gráfico, complete a tabela com as regiões do Brasil.

Fonte: http://www.epe.gov.br

Para comparar números decimais, comparamos primeiro a parte inteira. Se elas forem
iguais, comparamos os algarismos dos décimos. Se eles forem iguais, comparamos os algarismos
dos centésimos, e assim por diante. Num gráfico, essa comparação é visual e muito mais fácil! O
comprimento das barras indica o valor (o número), ficando mais fácil saber quem é maior.

2º BIMESTRE / 2012

5,7%
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SUDESTE

- 8º Ano

7,4 %

10

Legal! Adorei a ideia. Preciso
mesmo recordar isso.

MATEMÁTICA

- 8º Ano

Atividade 4

pedramourinha.
nireblog.com

http://mariomarcioquadros.blogspot.com

2º BIMESTRE / 2012

Vamos identificar, no mapa, as
regiões do Brasil e os índices
correspondentes ao aumento no
consumo de energia elétrica?

Você e suas
ideias. Qual?
Coordenadoria de Educação

conversa
datreta.com

Tive uma ideia!
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Escrevendo os números decimais da tabela da atividade 3, em ordem crescente, temos,
Economize energia.
Todos juntos por um
planeta melhor!
Vamos levantar essa
“bandeira”.
Já estudamos a comparação de
números decimais no bimestre passado.
Vamos relembrar?
Complete com os números inteiros mais próximos. Depois, localize os decimais na reta numérica:
____ < 4,6 < ____

____ < 5,5 < ____

____ < 5,7 < ____

_____ < 6,8 < ____

____ < 7,4 < ____

Clip-art
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conversa
datreta.com

Coordenadoria de Educação

Essa é “moleza”,
Professor!

- 8º Ano

Quero ver se vocês sabem a posição
deles na reta numérica.

MATEMÁTICA

www.cpimw.com.br

Estou vendo que vocês aprenderam a comparar
números decimais. Parabéns!!!
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de acordo com o gráfico da atividade 3, essa região apresentou ______ % de aumento no consumo de energia
elétrica de 2010 para 2011. Esse foi o segundo maior índice, perdendo apenas para a região __________ , que
teve um aumento de _____ %. A região __________ foi a que teve o menor índice, ______ %. A diferença no
aumento do consumo entre as regiões norte e sul foi de _______ %.
Considerando que os índices, apresentados na tabela da atividade 3, mantenham a mesma tendência,
podemos concluir que as afirmações verdadeiras são:
(

) Em 2015, a região sudeste terá diminuído seu consumo em relação ao ano anterior.

(

) A região sul, em 2020, será a região que mais consumirá energia elétrica.

(

) A região norte, em 2020, terá um consumo maior que a região nordeste.

(

) Em 2014, ano da Copa de Futebol, a região centro-oeste dobrará seu consumo em relação ao ano de 2013.

(

) No biênio 2012-2013, a previsão é que todas as regiões brasileiras vão apresentar um aumento superior à 4%

seguinte pontuação: 458, 458, 567, 765 e 987. E Anderson fez: 807, 630, 567, 530 e 343.

2º BIMESTRE / 2012

marcasse a maior pontuação em cinco partidas ganharia o direito de jogar três vezes seguidas. Jorge fez a

MATEMÁTICA

Na semana passada, eles fizeram um acordo: quem

- 8º Ano

Clip-art

em relação ao ano anterior.

Jorge e Anderson gostam de jogar videogame.

Coordenadoria de Educação

Segundo o mapa da atividade 4, o estado do Rio de Janeiro está situado na região ____________________ e

O total de pontos de cada jogador foi:
Anderson → ______________

Clip-art

Jorge → __________________
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1030
930
830
730
Jorge

630

Anderson

530

Coordenadoria de Educação

Desempenho de Jorge e Anderson no vídeogame

430
330

3

4

5

Observando o gráfico, podemos verificar que, no decorrer das partidas, o desempenho de Jorge ________________
(melhorou / piorou) e o de Anderson _________________ (melhorou / piorou).
O gráfico apresenta uma parte sem inclinação, o que isto significa? _______________________________
______________________________________________________________________________________
Explique por que os segmentos se cruzaram no ponto (3, 567): __________________________________

2º BIMESTRE / 2012

2

MATEMÁTICA

1

- 8º Ano

230

_______________________________________________________________________________
O vencedor foi ______________________ com _______________ pontos.
A média de pontos de Jorge foi __________ e a de Anderson, _______________ .
Clip-art
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pedramourinha.
nireblog.com

Aumenta a emissão de gases

oquimiajuda.blogspot.com

http://tiagocefet.blogspot.com/2011

Desde a Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, a concentração atmosférica do dióxido de
carbono - CO2 (principal gás de efeito estufa) aumentou, aproximadamente, 35%. De acordo com o IPCC
(Intergovernmental Panel on Climate Change ou Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas), hoje
as emissões são de 32,3 bilhões de toneladas de CO2 ao ano, somando-se à queima de combustíveis fósseis
e ao uso da terra. Quase 60% desse carbono é absorvido pelos oceanos e pela biosfera, os dois grandes
“ralos” de carbono do planeta. O restante fica na atmosfera, causando o aumento da concentração de CO2 no
ar. A queima de combustíveis fósseis nos diferentes setores e o uso da terra (principalmente o desmatamento

2º BIMESTRE / 2012

efeitoestufa-cehas.blogspot.com

- 8º Ano

Veja o texto que eu trouxe.

Coordenadoria de Educação

É! Sempre falam
sobre esse assunto
nas reportagens.

MATEMÁTICA

www.cpimw.com.br

Outro problema que afeta o meio
ambiente é a emissão de gases na
atmosfera.

de florestas tropicais) são responsáveis pelo lançamento de gases de efeito estufa na atmosfera. São também,
as duas principais contribuições humanas para a intensificação das mudanças climáticas. Isso pede um debate
urgente na agenda de desenvolvimento dos países.
Texto adaptado. Fonte: ecodebate.com.br
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Os combustíveis fósseis são substâncias de origem mineral, formados pelos compostos
de carbono. São originados pela decomposição de materiais orgânicos, porém esse processo
levou milhões de anos e não continua atualmente. Por isso, são considerados recursos
naturais não renováveis. Os combustíveis fósseis mais conhecidos são: gasolina, óleo
diesel, gás natural e carvão mineral. A queima desses combustíveis é usada para gerar
energia e movimentar motores de máquinas, veículos e até mesmo gerar energia elétrica (no
caso das usinas termoelétricas).
Texto adaptado. Fonte: http://www.suapesquisa.com/o_que_e/combustiveis_fosseis.htm

O termo Biosfera começou a ser empregado por volta de 1920. A palavra é formada por
Bio = vida e esfera = camada, espaço. Sendo assim, a biosfera é o espaço que possui vida
na Terra.
http://www.infoescola.com/biologia/biosfera

Sabemos, também, que toda fração centesimal
corresponde a um número decimal. Então, temos

- 8º Ano

Para compreender melhor essas
informações, vamos rever os estudos sobre
porcentagem.

2º BIMESTRE / 2012

A porcentagem equivale às frações centesimais,
ou seja, às frações de denominador 100. Veja!

MATEMÁTICA

_____ % e que _____ % do carbono é absorvido pelos oceanos e pela biosfera.

www.cpimw.com.br

O texto informa que, desde o século XVIII, a concentração atmosférica de CO2 aumentou

Clip-art
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Calcular 60% é o mesmo que calcular a fração centesimal ______ .
Clip-art

De acordo com o texto “Aumenta a emissão de gases”, 60% do carbono é absorvido pelos ________________ e

Coordenadoria de Educação

Entendi!

Uma porcentagem não equivale a
uma fração?!
Então, calculamos do mesmo jeito
que calculamos as outras frações.

www.cpimw.com.br

http://yadayada.hex.
com.br/categorias/

Como se calcula uma
porcentagem?

pela _____________. Pelo percentual, podemos concluir que __________ (mais/menos) da metade é absorvida.

aproximadamente, 6%.

http://www.energiaglobal.com.br

Uma pessoa que pagava, em média, R$80,00 por mês, terá um aumento de R$ _____ e passará a pagar R$ _______.

2º BIMESTRE / 2012

fluminenses passaram a pagar tarifas de energia elétrica com um aumento de,

MATEMÁTICA

A partir do dia 15 de março deste ano, 2012, os moradores de 66 municípios

- 8º Ano

Porém, os _______ % que se concentra na atmosfera, ainda é considerado um índice elevado.

6
6% de 80 = _____
de 80 = _____ x ______ = _____ = R$ _______

_______ + _______ = _______

6% = 0,06
80 x _____ = 4,80

valor antigo

aumento

novo valor

Podemos calcular o valor
correspondente a um percentual,
multiplicando o total pelo decimal
equivalente.

17

querem custa R$900,00. Agora, está com um desconto de 15%.

Professor, outra forma de conservar o meio
ambiente é reciclando materiais, não é?

Veja o que descobri!

Isso mesmo, meu
jovem! Você está
bem informado!
www.cpimw.com.br

Reciclagem de Pneus
Desde 1999, quando a resolução do Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente) foi editada, 176
milhões de pneus de passeio foram recolhidos pela indústria do setor. Esse volume é reaproveitado, principalmente,
pela indústria de cimento (84% do total) que usa o produto inteiro para aquecimento de fornos. Mas o material
também é usado na produção de asfalto (12%) e como matéria-prima de tapetes de borracha, incluindo os de
automóveis (4%).
Texto adaptado. Fonte: http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/lixo/conteudo_301908.shtml

MATEMÁTICA

http://yadayada.hex.
com.br/categorias/

http://www.i9artigos.com.br

- 8º Ano

Clip-art

O preço caiu para R$ _________________ .
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Matbrink, os brinquedos estão todos em promoção. O aparelho que os meninos

Coordenadoria de Educação

Jorge e Anderson estão ansiosos por um videogame novo. Na loja

18

maioria

dos

pneus,

_____

%

são

reaproveitados

pela

________________________________; ______ % são usados na produção de asfalto e ______ % como matéria
prima na confecção de _________________________. Somando os percentuais, temos _____ % + _____ % +
_____ % = ______ %.

Percentual de
reaproveitamento

Setor

Fração
correspondente

Indústria de cimento

Decimal
correspondente

84/100
12%

Existem outras frações que também representam os percentuais da tabela.
Podemos achá-las através da simplificação.
4% =

:4
:4

=

= 0,04

12% = _______: 4
:4

= _______ = ________

84% = _______: 4
:4

= _______ = ________

Simplificar uma fração é achar a fração
equivalente com numerador e denominador
menores. A simplificação de frações é feita
através da divisão de seus elementos por um
mesmo número, um divisor comum.

http://planetasustentavel.abril.com.br

O número de pneus usados na confecção de tapetes é ____________________ .

2º BIMESTRE / 2012

a

Coordenadoria de Educação

texto,

- 8º Ano

o

MATEMÁTICA

Segundo

19

Após assistir uma palestra sobre sustentabilidade, seu José reuniu a família e pediu que todos

Janeiro / 2011

280kWh

Janeiro / 2012

252kWh

www.cpimw.com.br

O quadro abaixo mostra o consumo de energia elétrica na casa do seu José em janeiro de 2011 e de 2012.
Podemos descobrir qual percentual de economia
a família do seu José alcançou.

• Eles conseguiram economizar _______ kWh em janeiro de 2012, comparando a janeiro de 2011.
• A equação que nos ajudará a encontrar o percentual de economia é →

x _____ = 28

Coordenadoria de Educação

economizassem luz. Ele explicou que essa economia estaria ajudando a preservar o planeta. Todos colaboraram.

Clip-art

• Resolvendo a equação temos,

c → representa o valor da conta de luz
k → representa o consumo em kWh

2º BIMESTRE / 2012

A expressão algébrica que indica o valor da conta de luz é c = _______ . k

MATEMÁTICA

O kWh na cidade do Rio de Janeiro, custa, aproximadamente, R$0,52.

http://2.bp.blogspot.com

• Comparando com o mesmo período do ano anterior, esse valor corresponde a uma economia de _____ %.

- 8º Ano

x _____ = 28

• Usando a expressão algébrica acima, calcule quantos reais seu José pagou na conta de luz de janeiro de 2011.
c = ______ . ______

c = __________

Seu José pagou R$ ______________.

20

Coordenadoria de Educação

Agora, descubra quanto seu José pagou na conta de janeiro de 2012. Lembre-se, você deve usar a mesma
expressão algébrica.
c = 0,52k

Comparando as duas contas, a economia do seu José, em reais, foi de R$ ____________.

Poderíamos descobrir quantos reais seu José economizou, multiplicando o valor do kWh pela quantidade de kWh
c = 0,52 . ______

c = _______

MATEMÁTICA

economizada

= _________

Clip-art

Outra forma seria calcular 10% da conta de janeiro de 2011. Esse não foi o percentual de economia?!

Lembrando que a porcentagem opera proporcionalmente, complete:
100% =

→ total / tudo

50% → _____________________

20% → _______________________

25% → _____________________

10% → _______________________

2º BIMESTRE / 2012

conta de janeiro de 2012 → R$ __________ .

- 8º Ano

Clip-art

conta de janeiro de 2011 → R$ __________ .

per centum → por cem
Os percentuais e os valores
correspondentes são proporcionais.
metade

100% = 200
50% = 100

metade

21

Boas novidades,
Professora?

Tenho certeza de que vocês irão gostar!

Clip-art

Coordenadoria de Educação

Estou de volta, trazendo
novidades!!!

www.altacomedia.com

Na página anterior, usamos a expressão algébrica 0,52k para achar o valor da conta de luz. Nessa expressão,
há apenas multiplicação entre números e letras, formando um termo (nômio). Por ser só um, chamamos de
monômio.
A parte numérica é chamada de coeficiente e as letras formam a parte literal.
No monômio 0,52k o coeficiente é _________ e a parte literal, ______ .
Podemos fazer cálculos

O perímetro pode ser representado por

x + ____ + ____ + _____ = ______

Se dobrarmos a medida dos lados, o que acontece com o perímetro?
Nesse caso, a medida dos lados passará de x para _______.
2x

O perímetro será representado por 2x + ______ + ______ + ______ = _______

cinegestao.blogspot.com

No monômio que indica o perímetro, o coeficiente é ______ e a parte literal, é ______.

MATEMÁTICA

x

- 8º Ano

A medida de seu lado está indicada por ________.

2º BIMESTRE / 2012

com monômios. Veja!

Observe o quadrado:

O perímetro anterior era ________.
Depois que a medida dos lados foi dobrada, o perímetro passou a ser _________.
Podemos afirmar que, ao dobrarmos a medida dos lados do quadrado, seu perímetro
_________________ também.
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x
x + _____ + 2x + _____

2x

Somando os monômios, temos que o perímetro é _________ .
y

x + _____ + _____

x

Só podemos juntar os termos com x.

Só podemos somar os
coeficientes dos
monômios
semelhantes, isto é,
que têm a mesma parte
literal. Só podemos
totalizar aquilo que é
igual.

Somando os monômios, temos que o perímetro é _________.

2x

2x

2x + _____ + _____ + 3y
Somando os monômios semelhantes, temos que o perímetro é ________________ .

3y

2º BIMESTRE / 2012

Escreva a adição algébrica que representa o perímetro das figuras abaixo:

Coordenadoria de Educação

soma dos coeficientes

- 8º Ano

2x + 2x + 2x + 2x = 8x

MATEMÁTICA

com os coeficientes e repetimos a parte literal.

www.professorcavalcante.wo
rdpress.com

Para somar ou subtrair monômios, operamos

x
2x

y

x + ____ + x + 3 + _____ + 3y + ________

3y
y+1

x+3

Juntando os monômios semelhantes, temos que o perímetro é _____________________ .
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2x + 3y

Coordenadoria de Educação

Quando uma expressão algébrica é representada por dois
monômios ou dois termos que não são semelhantes, ela é chamada
de binômio. Com três termos, será um trinômio e com quatro ou
mais termos, será um polinômio. Na prática, costumamos chamar de
polinômio qualquer expressão algébrica com mais de um termo.

Clip-art

As expressões algébricas da atividade anterior, 4x + 6y e 4x + 5y + 4 são chamadas, respectivamente, de
___________________ e ________________, pois são compostas de ____________________ não semelhantes.
Júlia comprou 3 anéis e 3 pulseiras. Vamos usar x para representar o preço do anel e y para o preço da
O preço dos três anéis pode ser indicado por ______ reais e das três pulseiras, por ______ reais.

•

A despesa total de Júlia pode ser representada pelo polinômio __________________.
Clip-art

MATEMÁTICA

Denise revende camisetas. Cada camiseta é comprada por x reais e vendida por 2x reais.
• Na segunda-feira, ela vendeu uma camiseta. Seu lucro pode ser representado por _______  _______ = ______.
• Na terça-feira, ela vendeu três camisetas. Seu lucro, nesse dia, pode ser representado por ____  _____ = _____
• Na quarta-feira, ela vendeu seis camisetas. Seu lucro, nesse dia, pode ser representado por _____  ____= ____.

2º BIMESTRE / 2012

•

- 8º Ano

pulseira.

• O total arrecadado nas vendas pode ser calculado usando a multiplicação.
• Veja as vendas de terça-feira e de quarta-feira.
terça

2x + 2x + 2x → 3 . 2x = 6x

quarta

2x + 2x + 2x + 2x + 2x + 2x = 6 . _____ = _______

images.quebarato.com.br

ensineseubebe.blogs
pot.com.br

www.linkatual.com

www.grzero.com.br

• Após esses três dias, o lucro total foi ______ + ______ + ______ = _______
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▪ Coeficientes: multiplica-se ou divide-se os números normalmente.
▪ Parte literal:
 mesma variável: aplica-se as propriedades da potência.
 variáveis diferentes: não podem ser multiplicadas ou divididas.
operação fica indicada.

A

www.professorcavalcante
.wordpress.com
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A multiplicação e a divisão de monômios por monômios são feitas
em duas partes:

Propriedades da potência

• uma potência elevada à outra potência → repete-se a base e ____________________ os expoentes.
Sara está fazendo o seu trabalho de casa. Ela precisa calcular a área de vários quadriláteros.
2x2

• Para achar a área do retângulo, temos que __________________ suas dimensões.

2º BIMESTRE / 2012

• na divisão → repete-se a _________ e subtrai-se os expoentes.

MATEMÁTICA

• na multiplicação → repete-se a base e soma-se os ___________________________ .

- 8º Ano

Essas propriedades são aplicadas para potências de ____________________________ .

• A multiplicação que indica a área deste retângulo é → 3x3 . ______
3x3

• Multiplicando os coeficientes → _____ . 2 = 6
• Multiplicando a parte literal → x³ . ______ = ______

(Pela propriedade, soma-se os expoentes.)

• Juntando os resultados, temos que a área é indicada pelo monômio __________.
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• A área deste retângulo é dada pela multiplicação → _____ . 3y
• Multiplicando os coeficientes → 4 . _____ = _____

3y

• As variáveis são diferentes. Neste caso, indicaremos a multiplicação por ________
• Juntando os resultados → _________ .

x²

A área deste retângulo é dada pela multiplicação → _____ . (2x + 3)
Neste caso, vamos aplicar a propriedade distributiva da multiplicação.
x² . (2x + 3) = x² . _____ + _____ . 3

Coordenadoria de Educação

4x

http://www.drawingnow.com/pt/videos/id_1490-howto-draw-a-teddy-bear.html

• Na 1ª multiplicação, temos → x² . _____
• Multiplicando os coeficientes → ____ . 2 = 2

cinegestao.
blogspot.com

• Na 2ª multiplicação, temos → ______ . 3
• Multiplicando os coeficientes → 1 . _____ = ______

• Neste caso, a variável se mantém, pois não há outra para multiplicar com ela → _______
• Juntando os resultados da 2ª multiplicação → _______
• Juntando os resultados das multiplicações →

Monômios com variáveis iguais,
porém com expoentes diferentes,
são considerados monômios não
semelhantes.

2x³ + _______

Não podemos juntar
esses monômios
porque eles não são
semelhantes.
Clip-art
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• Juntando os resultados da 1ª multiplicação → _________

- 8º Ano

• Multiplicando a parte literal → x² . x = _____

MATEMÁTICA

2x + 3
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A área do quadrado é calculada da mesma maneira que se calcula a área do retângulo.
Coordenadoria de Educação

Como os lados são iguais, temos → (3x – 2) . ( ________ ) = (3x – 2)²
Neste caso, também vamos aplicar a propriedade distributiva da multiplicação.
3x − 2

Quanto cálculo!
Ufa!!!
http://www.drawingnow.com/pt/videos/i
d_1490-how-to-draw-a-teddybear.html

A área do quadrado é indicada pelo polinômio → ____________________ .

Para achar a resposta, é preciso ___________ a quantidade de tecido comprada pelo número de toalhas → 18x : ____

•

Dividindo os coeficientes → _____ : 6 = _____

•

A variável se mantém, pois não há outra para dividir com ela → ______

•

Juntando os resultados, temos que a quantidade de metros usada para fazer uma toalha: __________

2º BIMESTRE / 2012

•

MATEMÁTICA

de tecido para fazer 6 toalhas. Em uma toalha, quantos metros de tecido Dona Rita gasta?

- 8º Ano

Dona Rita decidiu ajudar nas despesas da família. Ela vai fazer toalhas para vender. Ontem ela comprou 18x metros

?

Carla e seus amigos estão tentando descobrir as medidas de um retângulo.
• Eles sabem que um dos lados mede 2x² e que a área é igual a 8x5 + 6x³.
• Para achar a medida do outro lado, é preciso efetuar uma _____________.
(8x5 + 6x³) : _______

2x2

8x5 + 6x3
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(8x5 + _____ ) : ______ = ______ : 2x² + 6x³ : _____
Na 1ª divisão, temos → 8x5 : ______

Na 2ª divisão, temos → ______ : 2x²

Dividindo os coeficientes → 8 : ____ = 4

Dividindo os coeficientes → _____ : 2 = _____

Dividindo a parte literal → _____ : x² = x³

Dividindo a parte literal → x³ : _____ = ______

Juntando os resultados → _______

Juntando os resultados → _________

Coordenadoria de Educação

wwwhistorianasveias.blogspot.com

Para efetuar essa divisão, cada termo do binômio deve ser dividido pelo monômio.

A medida do outro lado do retângulo é indicada pelo polinômio → ______________________
Eduardo comprou 1 lápis e 1 caneta. Sendo que o preço da caneta é o triplo do preço do lápis. Ele gastou

A equação que representa essa situação é x + ______ = _______ .
Resolvendo a equação, descobrimos que o lápis custa R$ _______ e a caneta R$ _______ .

Clip-art
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Então, o preço da caneta pode ser representado por _____ .

MATEMÁTICA

tovigiando.blogspot.com

O preço do lápis pode ser representado por x.

- 8º Ano

R$12,00 nessas compras.

Satisfazer uma equação é encontrar o valor
da incógnita que torna a igualdade
verdadeira.
Clip-art
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x+5

As dimensões de um retângulo são 2x + 11 e x + 5. O seu perímetro é igual a 80cm.

2x + 11

A equação que representa essa situação é ________________________________.

A opção que contém a resposta certa é a letra ________.
(A) (2x + 11) – (x + 5)

(B) (2x + 11)(x + 5)

(C) 2(2x + 11) + 2(x +5)

(D) 2x + 11 + x + 5

Coordenadoria de Educação

Carla e seus amigos estão com outra tarefa. Eles precisam resolver o seguinte problema:

Rafaela tem x reais e seu irmão Márcio tem 23 reais a mais. Os dois juntos têm 121 reais.
A quantidade que Rafaela tem está representada por _______.
A quantidade que Márcio tem pode ser representada por ____________ .
A equação que representa essa situação é ______________________ .

MATEMÁTICA

Resolvendo a equação, descobrimos que Rafaela tem R$ ________ e seu irmão Márcio, R$ ________ .

Clip-art
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Clip-art

- 8º Ano

Os dois juntos têm _________ reais.
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O dobro do sucessor de um
número é igual ao sucessor do
dobro. Descubra que número é
esse.
Essa eu quero ver!!!

É moleza!
Me acompanhe.

• O dobro do sucessor pode ser indicado por → _____ . (x + 1)
• O dobro de um número desconhecido pode ser representado por → ________.

cinegestao.
blogspot.com

• O sucessor de um número desconhecido pode ser representado por → ___________.

Coordenadoria de Educação

“Pode mandar”!

http://yadayada.hex.com.br/
categorias/

http://pt.dreamstime.com/imag
ens-de-stock-royalty-freeestudante-bonitoimage8697749

Eu trouxe um desafio para você!

• O sucessor do dobro é indicado por → 2x + _____
Lembre-se que um número multiplicado por zero, sempre dá

zero.

MATEMÁTICA

• Portanto, não há número que satisfaça essa equação. Quando isso acontece, temos uma equação impossível.

Clip-art
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• Resolvendo a equação, encontramos 0x = -1

- 8º Ano

• A equação que representa essa situação é 2(x + 1) = _________
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“Pode mandar”!

Adicionando 1 ao dobro de um número,
o resultado é a soma desse número com
o seu sucessor. Que número é esse?
Deixa comigo!

• Adicionando 1 ao dobro → 2x + ______
• A soma desse número com o seu sucessor → x + ________

Coordenadoria de Educação

http://yadayada.hex.com.br/
categorias/

http://pt.dreamstime.com/imag
ens-de-stock-royalty-freeestudante-bonitoimage8697749

Agora é a minha vez!

• A equação que representa essa situação é ____________ = x + x + 1
• Resolvendo a equação, encontramos 0x = 0

Lembre-se que um número multiplicado por zero, sempre dá zero.

Clip-art
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MATEMÁTICA

- 8º Ano

Portanto, todos os números satisfazem essa equação. Quando isso acontece, temos uma equação indeterminada.

• Equação impossível → quando não há solução, isto é, não há número que a satisfaça.
• Equação indeterminada → quando há várias soluções, isto é, todos os números a satisfazem.
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http://www.lojasmatsumoto.com.br/mat
sumoto/produtos/embalagens/embala
gens.asp

http://sunasamela.blogspot.com/2008/1
0/caixa-pentagonal.html

www.toblerone.com/toblerone

Como essa gente inventa!
É tanta caixa diferente, cada
uma mais bonita que a outra.
Será que dá para fazer
alguma legal?

Acho que dá. Ainda
mais que vamos
receber alguns
moldes prontinhos.

Coordenadoria de Educação

http://diegophotoshop.blogspot.com/2009_
11_01_archive.html

http://inblogarmarcia.blogspot.com/2009_
03_01_archive.html

2º BIMESTRE / 2012

Observe essa caixa! Ela é composta
por 5 faces: 2 triângulos e 3 retângulos.
Veja o molde da caixa planificada.

Você já desmontou
uma caixa de pasta
de dentes? Reparou
como ela é formada?

MATEMÁTICA

Vocês sabiam que essas caixas podem
ser associadas a prismas, poliedros que
têm encantado filósofos, matemáticos e
artistas por milênios?

- 8º Ano

http://www.drawingnow.com/pt/videos/id_1490-how-todraw-a-teddy-bear.html

Caixa
Prisma
http://www.profezequias.net/prisma.gif

Prisma planificado

Glossário: poliedro – sólido limitado por polígonos planos. (poli - várias / edro - faces) Fonte: Mini Aurélio, Ed. Positivo, 2008
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Caixa

1- Neste prisma de base

Prisma

Planificação relacionada

quadrangular, como podemos
observar através de sua
planificação, temos ______

http://www.reidasjoias.com.br/reidasj
oias/interface

retângulos e _____ quadrados.

Coordenadoria de Educação

Observe as seguintes planificações relacionadas aos diferentes tipos de prismas associados às caixas.

A mesma associação pode ser feita com as outras caixas.
2- O prisma de base hexagonal tem ____ faces, sendo _____ em forma de retângulo e _____ hexágonos.

Planificação relacionada

2º BIMESTRE / 2012

MATEMÁTICA

http://diariomatcap.pbworks.com/f/pris
ma05.gif

- 8º Ano

Prisma
Planificação relacionada

www.korthalsaltes.com/photo/
platonic_solids

http://www.lojasmatsumoto.com.br/matsu
moto/produtos/embalagens/embalagens.
asp
K2372264
fotosearch.com
.br

Caixa

3- Este prisma é muito conhecido. Todas as
suas faces são iguais e quadradas. Podemos
observar através de sua planificação que

prisma

temos _____ quadrados.
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_________________ e _____ pentágonos.
http://www.kalipedia.com/kalipediamedia/matemati
cas/media/200709/26/geometria/20070926klpmatg
eo_413.Ges.SCO.png

Clip-art

Todas essas formas encantam. Nos anos
1950 e 1960, artistas plásticos brasileiros
provocaram polêmica ao utilizarem, em suas
obras, temas baseados nas formas
geométricas. Quadros e esculturas
apresentavam quase que unicamente
polígonos. Veja algumas obras!

Polígono é uma palavra composta,
de origem grega onde: poli =
muitos; e gonos = ângulos e se
aplica às figuras geométricas
planas, delimitadas por 3 ou mais
lados, os quais formam entre si a
mesma quantidade de ângulos.

www.netto-padasenviadas
Poramigos.blogspot.com

Observe as gravuras dos quadros e enumere as figuras geométricas que você conseguir identificar.
valiteratura.blogspot.com/2010/08/ helioo)

a) Quantos quadrados há nesta pintura?____
b) Quantos retângulos?______

a) Quantos triângulos? _______
b) Quantos triângulos retângulos?___

2º BIMESTRE / 2012

observar através de sua planificação, temos cinco

- 8º Ano

5- Neste prisma de base pentagonal, como podemos

Coordenadoria de Educação

Planificação relacionada

MATEMÁTICA

Prisma

c) Quantos triângulos equiláteros?___
d) Quantos triângulos isósceles?____
e) Quantos triângulos escalenos?___
http://www.anossaescola.com/cr/webquest_id.asp?questID
=698

f) Quantos retângulos?______
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Polígono

Número de lados

Nome do polígono

3

Triângulo

4

Quadrilátero

Número de
vértices

3

Pentágono

5

Hexágono

6

Os segmentos de reta que
limitam o polígono
são
chamados de lados.

Coordenadoria de Educação

O nome de um polígono é dado de acordo
com o seu número de lados.
Vamos completar a tabela?

Heptágono

Decágono

Para saber mais sobre polígonos:
• Livro:
Polígonos, Centopeias e outros
bichos
Nilson José Machado
Editora Scipione

Undecágono

andrebmondo.pbworks.com
turmadpedro.blogspot.com
infopedia.pt

Um polígono com 12 lados recebe o nome de dodecágono.

2º BIMESTRE / 2012

9

MATEMÁTICA

Eneágono

- 8º Ano

Octógono

• Site:
www.matematicahoje.com.br

Um polígono com 15 lados recebe o nome de pentadecágono.
Um polígono com 20 lados recebe o nome de icoságono.
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Estão sim! Os retângulos e
quadrados são polígonos
com quatro lados, portanto
são quadriláteros.

Mas ficou faltando dizer os nomes
dos polígonos com treze lados,
quatorze lados, dezesseis lados...
http://www.pibmaringa.com.br/
projetos

Clip-art

Nesses casos, os polígonos não recebem nomes especiais.
Eles são nomeados de acordo com o número de seus
lados. Por exemplo, polígono de treze lados.

Coordenadoria de Educação

Ué?! Os retângulos e
quadrados não estão
em nenhuma lista.

Paralelogramos
2 pares de lados
opostos paralelos

Paralelogramo
Retângulo

Trapézios
Apenas 1 par de
lados paralelos

Quadrado
Losango

Trapézio
Escaleno

Trapézio
retângulo

Não - trapézio

2º BIMESTRE / 2012

Quadriláteros

MATEMÁTICA

- 8º Ano

Assim como os triângulos, os
trapézios
são
classificados
em
escalenos, isósceles e retângulos.

Trapézio
Isósceles

36

Lados opostos
iguais

4 ângulos
retos

Ângulos
opostos iguais

2 pares de
lados paralelos

Apenas 1 par de
lados paralelos

AsDiagonais que
cortam-se ao
meio

- 8º Ano

Quadrado

Diagonais
perpendiculares
entre si

Retângulo

Paralelogramo

X

X

X

X

MATEMÁTICA

4 lados
iguais

http://pt.dreamstime.com/imagen
s-de-stock-royalty-freeestudante-bonito-image8697749
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Nossa! Assim é fácil! É só observar a tabela! Vamos marcar
as propriedades de cada figura com um X, do mesmo jeito
que foi feito para o paralelogramo?

Clip-art
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Observe a tabela! Nela só constam figuras de 4 lados. São os
quadriláteros. Na primeira linha, estão escritas as características
que cada quadrilátero pode ter.

Losango

Trapézio
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Diagonal é o segmento de reta
que liga dois vértices não consecutivos de um
polígono ou de um sólido geométrico.

A

C

B

D

Os vértices consecutivos ao vértice A são os vértices B e C. Ligando-os
ao A, temos os lados
e
..
Por isso, a única diagonal que se pode traçar a partir do vértice A é a
que vai até o vértice ____ . Temos a diagonal
.
Os vértices consecutivos ao vértice B são os vértices ____ e ____.
Ligando-os ao vértice B, temos os lados
e
.
Então, para traçar a diagonal que parte de B, você deverá fazer um
segmento de B até ____, formando a diagonal
.

Agora você já pode traçar as diagonais no quadrilátero

A

2º BIMESTRE / 2012

http://inblogarmarcia.blogsp
ot.com/2009_03_01_archiv
e.html

Coordenadoria de Educação

http://www.pibmaringa.com.br
/projetos

- 8º Ano

A, B, C e D são os vértices
desse polígono. Isso eu sei.
Mas, o que é diagonal?

MATEMÁTICA

O que essas letras A, B, C e D
fazem em torno do polígono?

B

ao lado.
Quantas diagonais distintas você pode traçar em um
quadrilátero?__________________________.

D

C
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______ diagonais.
O pentágono tem ______ vértices. Pode-se afirmar que ele tem 5 vezes

A notação de um segmento de reta é

o número de diagonais que saem de cada um dos seus vértices?

dada pelas letras maiúsculas que

Explique. _________________________________________________

representam suas extremidades, com

__________________________________________________________

uma

_________________________________________________________.

qualquer ordem.

barra

Exemplo:

B

em
e

cima

delas,

em

Coordenadoria de Educação

Partindo de cada vértice de um pentágono, podemos desenhar apenas

representam o

mesmo segmento.
C

A

Essas extremidades são os vértices

Vamos escolher um vértice em cada um dos polígonos. A seguir, desenhe
as diagonais que pudermos traçar a partir desse vértice escolhido?

2º BIMESTRE / 2012

D

MATEMÁTICA

E

- 8º Ano

do polígono.

Clip-art
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Polígono

Triângulo

Número
de
vértices

Número de
diagonais que
partem de cada
vértice

3

Número de diagonais
de cada vértice X
n° de vértices
Para traçar uma diagonal,
partindo de um dos vértices de
um polígono, não podemos usar
os dois vértices consecutivos a
ele, nem o próprio vértice. No
total, não podemos usar três
vértices.

3 X 0= 0

Quadrilátero

4 X 1=4

Pentágono

5X

Hexágono
Heptágono

Coordenadoria de Educação

Agora, com as diagonais desenhadas nos polígonos da página
anterior, podemos completar a tabela abaixo. Vamos lá?

números de diagonais que partem de cada vértice a partir da expressão
__________ .

No pentágono, partindo:
a) do vértice A, é possível traçar duas diagonais.
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com n vértices, é possível traçar n-3 diagonais. Assim, podemos calcular o

- 8º Ano

Isso quer dizer que partindo de um dos vértices de um polígono, com n lados,

MATEMÁTICA

ot.com/2009_03_01_archiv
e.html

http://inblogarmarcia.blogsp

Octógono

b) do vértice B, é possível traçar ____ diagonais.
c) do vértice C, é possível traçar apenas mais ____ diagonal, pois a diagonal que parte de A até C,
é a mesma que vai de C até A.
d) dos vértices D e E não é possível traçar mais diagonais. Já têm as 2 traçadas.
Então, verificamos que nesse polígono podem ser traçadas um total de ____ diagonais.
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Clip-art

A

Vértice

Diagonais

A

3

B

B
C

A

F

C

D
E
E

D

O hexágono possui:
3+3+2+1+0+0= ____ diagonais.

F

Diagonais

A

4

B

B
C

Vértice

D

G

C

Coordenadoria de Educação
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Vamos desenhar as diagonais distintas que podemos traçar a partir de cada vértice dos
polígonos a seguir. Depois, escreva, na tabela, o número de diagonais que conseguirmos
desenhar. (Não vale recobrir as diagonais já desenhadas ou repeti-las.)

- 8º Ano

Para determinar a quantidade total de
diagonais distintas de um polígono com n
lados, precisamos considerar todos os
seus n vértices, efetuando a multiplicação:
n. (n − 3). Depois, como os vértices se
repetem nas extremidades desses
segmentos, dividimos esse
produto por 2.

Generalizando temos:

MATEMÁTICA

No pentágono, partindo de um de seus vértices, é possível traçar duas diagonais.
Como o pentágono tem cinco vértices, isso ocorrerá cinco vezes. Portanto 2 x 5, um total de 10 diagonais.
Mas como temos diagonais com as mesmas extremidades (
e
), a quantidade de diagonais distintas se
reduz à metade. Então, verificamos que nesse polígono podem ser traçadas cinco diagonais.

D
F

E

E
F

G
O heptágono possui:
4 + 4 + 3 + 2 + 1 +0 +0 = ____ diagonais.
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1- Quantas diagonais tem um octógono?
O octógono tem _______ lados e _______ vértices.
De um dos vértices, podemos traçar (n −3) diagonais, que nesse caso são _________
diagonais.
Como são ________ vértices, seriam ____ x ( ____ − 3) diagonais, seriam ______ diagonais.
Mas, por não contarmos as diagonais com mesma extremidade duas vezes, precisamos dividir

2- Quantas diagonais tem um dodecágono?
____ diagonais.

http://estrelasdacha.blog
spot.com

Este espaço está reservado para que você registre o caminho que
escolheu para determinar a quantidade de diagonais desse polígono.
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Sim, são muitos vértices, mas posso somar as diagonais do
primeiro vértice mais as do segundo, até as do oitavo vértice:
5 + 5 + 4 + __ + __+ __+ 0 + 0 = ___ diagonais

- 8º Ano

Eu já entendi. Prefiro
usar logo a fórmula.

MATEMÁTICA

Eu tentei traçar todas para contar,
mas estava dando muito trabalho,
são muitos vértices!

http://inblogarmarcia.blogsp
ot.com/2009_03_01_archiv
e.html

http://pt.dreamstime.com/imagens-de-stockroyalty-free-estudante-bonito-image8697749

por 2. Teremos _____ : 2 = _____ diagonais.
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Vamos aplicar o que estudamos?
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3 - Na figura ao lado, o lado do quadradinho menor mede 1 unidade, o seu perímetro
mede ___ unidades e sua área é de ____ unidade quadrada.
a) Dobrando a medida dos lados, temos lado igual a ___ unidades de comprimento,
perímetro medindo ____ unidades de comprimento, e área medindo ____
unidades de área.
b) Complete a tabela:

1 cm

____ cm

____ cm²

2 cm

____ cm

____ cm²

3 cm

____ cm

____ cm²

10 cm

____ cm

____ cm²

c) Se multiplicarmos as medidas dos lados de um polígono por um determinado valor,
a medida do perímetro também ficará ______________ por esse mesmo valor.
(multiplicado / dividido)
d) Triplicando a medida dos lados, a medida do perímetro também fica multiplicada
por ____ e a área ficará multiplicada por 3².

Clip-art

Ao multiplicarmos a
medida dos lados por
um número, o seu
perímetro deverá ser
multiplicado por esse
mesmo número.

e) Multiplicando os lados por 7, a medida do perímetro ficará multiplicada por _____ e
a área por _______.
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área

- 8º Ano

perímetro

MATEMÁTICA

lado

Portanto, multiplicando a medida dos lados por um
número, a área deverá ser multiplicada por esse
número elevado ao quadrado.
Fonte: Clip-art
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Oba! Vamos
trabalhar com
TANGRAM!

O lado do quadradinho mede 1 unidade, então a sua área é de
___ cm X ___ cm = ___ cm².
Se a área de cada quadradinho é 1cm², vamos indicar quantos
quadradinhos cabem em cada figura que compõe o TANGRAM e qual a
área de cada uma dessas figuras:
•
•
•
•
•

Triângulo grande: cabem
Triângulo médio: cabem
Triângulo pequeno: cabem
Quadrado: cabem
Paralelogramo: cabem

_____ quadradinhos ou _____ cm².
_____ quadradinhos ou _____ cm².
_____ quadradinho ou _____ cm².
_____ quadradinhos ou _____ cm².
_____ quadradinhos ou _____ cm².
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As regras são: construir figuras utilizando
todas as 7 peças do TANGRAM.
Vamos recortar, montar o TANGRAM do
final do Caderno Pedagógico e brincar!

Coordenadoria de Educação

Huuum, é mesmo! Tem 7 peças.
Sendo elas: ___ quadrado, ___
paralelogramo e um total de
___ triângulos, sendo dois desses
grandes, dois pequenos e um médio.

- 8º Ano

http://inblogarmarcia.blogsp
ot.com/2009_03_01_archiv
e.html

MATEMÁTICA

http://pt.dreamstime.com/imag
ens-de-stock-royalty-freeestudante-bonitoimage8697749

É um quebra-cabeça
de origem chinesa,
formado por 7 peças
poligonais com as
quais podem-se
formar milhares de
figuras diferentes.
Veja!

O que é mesmo
TANGRAM?
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triângulo pequeno

• Se a área de cada triângulo pequeno é
1cm², a área do triângulo médio é ____
cm².

triângulo médio

• Se quiséssemos cobrir todo o TANGRAM
com pecinhas em formato de triângulos
pequenos, precisaríamos de ____ peças.

quadrado

• Mas se quiséssemos cobrir todo o
TANGRAM com pecinhas em formato
triangular médio, precisaríamos de ____
peças.

TANGRAM completo

triângulo grande

http://inblogarmarcia.blogsp
ot.com/2009_03_01_archiv
e.html
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paralelogramo

Veja! Você reparou que quando
dobramos o tamanho do triângulo,
precisamos usar _______________da
quantidade de triângulos para forrar a
figura pedida?
(dobro/metade)
Então, quanto menor for a peça que
estivermos usando para cobrir a figura, de
_________ (menor/maior) quantidade de
peças vamos precisar. E quanto maior for
a peça usada para cobrir a figura,
__________ (menor/maior) quantidade de
peças vamos precisar.

QUANTIDADE DE
TRIÂNGULOS
MÉDIOS

MATEMÁTICA

http://pt.dreamstime.com/imagens-de-stockroyalty-free-estudante-bonitoimage8697749

QUANTIDADE DE
TRIÂNGULOS
PEQUENOS
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FIGURA

- 8º Ano

Considerando como unidade de área um
triângulo
pequeno
recortado
do
seu
TANGRAM, coloque-o sobre cada peça.
Confira quantos desses triângulos seriam
necessários para cobri-las. Agora, complete a
tabela a lado:
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Clip-art

Vamos expressar também, na tabela, o
perímetro aproximado das figuras B, C,
D e do TANGRAM (A) em função dos
lados do triângulo pequeno. Observe as
medidas do triângulo!
b

A
a a
FIGURA

ÁREA

A - TANGRAM

16u

b
a a

http://inblogarmarcia.
blogspot.com/2009_0
3_01_archive.html
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Considerando como unidade de área um triângulo pequeno, monte as
figuras utilizando as peças do seu TANGRAM para medir e indicar na tabela a área de cada
uma delas: A, B, C e D. Todas compostas pelas 7 peças do quebra-cabeça.

PERÍMETRO

D

B

Sugestão: EDUCOPÉDIA
Aula – Polígonos regulares
Atividade 3 – Quebra-cabeças
TANGRAM

Com as peças do seu TANGRAM, junte-se
a um colega e tente montar as figuras ao
lado. Indique como foram montadas. Se
precisar, seu Professor irá auxiliá-lo.

D
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C

MATEMÁTICA

C

- 8º Ano

B
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c
m

x

Esta figura é um polígono com
cinco lados de mesma medida:
m. O monômio que representa
o perímetro desse polígono é

O losango é um polígono com
quatro lados de mesma medida:
x. O monômio que representa o
perímetro desse polígono é

O polígono acima tem 6 lados de
mesma medida: c. O monômio
que representa o perímetro desse
polígono é

___ + ___ + ___ + ___ + ___
que resulta em ______ .

___ + ___ + ___ + ___ = _____

___ + ___ + ___ + ___+ ___+___
que resulta em _______ .

Coordenadoria de Educação

1- Observe as figuras:

2- Observe e complete:

2x

c) O cálculo da área sombreada do quadrado da figura 2 pode ser representada por:
_____  _____ = _____.
d) O perímetro do quadrado sombreado da figura 1 é
____+____+____+____+____+____=______ .
e) O perímetro da parte sombreada do quadrado da figura 2 é
____+____+____+____+____+____=______ .
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x

2x

Fig.1

b) A área do quadrado cujo lado mede x é _____ . _____ = _____

MATEMÁTICA

x

- 8º Ano

a) A área do quadrado cujo lado mede 2x é _____ . _____ = _____

f) O perímetro do quadrado menor é ______.
g) Na figura 1 e na figura 2, as áreas das figuras sombreadas ficaram
_________________. ( iguais / diferentes)
h) Os perímetros ficaram __________________. ( iguais / diferentes)
Fig.2
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1cm

Você sabia que decompondo
uma figura fica mais fácil para calcularmos sua área?
Observe o paralelogramo (fig. 1)!

a) Pode-se formar um retângulo com as 2 peças que haviam sido separadas do
paralelogramo. Qual é a área do retângulo? ___________ cm² .
b) Qual é área do paralelogramo? ___________ cm² .
c) O que você conclui das duas áreas? _____________________________________.
d) O paralelogramo e o retângulo da figura têm o mesmo perímetro? _____________.

Coordenadoria de Educação

1cm

Fig.1

Fig.2

3m

3m
5m

1cm
1cm

5m

Qual é a área do triângulo retângulo? ___________ cm² .
Qual é área do triângulo isósceles? ___________ cm² .
Qual é área do triângulo escaleno? ___________cm².
O que você conclui das três áreas? Justifique:
_______________________________________________________
______________________________________________________.
e) E os perímetros são iguais? __________.
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Para calcularmos área
de
paralelogramos,
trapézios e triângulos,
atenção às bases e
às alturas!!!

MATEMÁTICA

Clip-art

a) Qual é a área do retângulo? _______ m² e em centímetros ____________ cm² .
b) Qual é área do paralelogramo? _____ m² e em centímetros ____________ cm² .
c) O que você conclui das duas áreas? _____________________. Por quê?
_____________________________________________________________.
d) Quanto ao perímetro do paralelogramo e do retângulo, podemos afirmar que são
___________________ .

- 8º Ano

Fig.3

a)
b)
c)
d)
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a) As duas salas têm lados de medidas iguais? ______

5m

b) Qual o perímetro do quadrado em metros? E em centímetros?
_____ metros (m) e ______ centímetros (cm).
c) Qual o perímetro do losango em metros e em centímetros?
5m

5m

_____m e em centímetros: _____ cm.
d) As duas salas têm o mesmo perímetro? ______
também são iguais? ________

5m

E as áreas,

e) A área do quadrado é de _____ m².
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Observe as medidas das duas salas representadas ao lado. As medidas
dos lados indicam ____m.

f) Qual é a medida da menor e da maior diagonal do losango ao lado?
______ m e ______ m.

1cm

a)
b)
c)
d)

A menor base mede _________cm.
A base maior mede ________ cm.
Fazendo a média das bases: (_____ + _____) : 2 = ______
Então a área do trapézio é de ______ x ____ = _____. Então, a área do trapézio é de _____ cm² .
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1cm

Calcular a área de paralelogramos é fácil!
É só fazer base x altura. Mas, o trapézio
tem duas bases. Qual delas devo usar,
a menor ou a maior?
Observe ao lado.

MATEMÁTICA
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c) Para cobrir os pisos das duas salas seriam necessários,
exatamente, ______ m² de piso.

- 8º Ano

g) A área do losango é de ______ m².
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www.korthalsaltes.com/platonic_solids
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Octaedro
8 faces triangulares
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Tetraedro
4 faces triangulares
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- 8º Ano
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pt.wikipedia.org

TANGRAN
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Cubo
6 faces quadradas
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Fui organizado: com meus deveres,
registros, material para as aulas.
Respeitei compromissos assumidos,
cumprindo os prazos.
Demonstrei interesse pelos assuntos
tratados.
Colaborei positivamente com meu grupo.
Dei minha opinião.
Respeitei a opinião dos outros.
Participei das atividades propostas pelo
professor.
Procurei cultivar a amizade, relacionandome bem com os colegas.
Respeitei as regras da escola e do meu
grupo.
Fui perseverante (não desisti diante das
dificuldades).

RARAMENTE

NUNCA
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Fui pontual.

QUASE
SEMPRE
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Fui assíduo.

SEMPRE
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VALORES E ATITUDES
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imagensdahora.com.br

REFLETINDO...
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