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ENDEREÇOS DOS CAMPI

Campus Apodi
Sítio Lagoa do Clementino, s/n. Zona Rural. 
CEP: 59 700-000 - Apodi/RN.

Campus Caicó
RN 118, s/n. Bairro Nova Caicó.
CEP: 59.300-000 - Caicó/RN.

Campus Currais Novos
Estrada do Totoró, s/n. Zona Rural.
CEP: 59.380-000 – Currais Novos/RN.

Campus de Educação a Distância - EaD
Av. Senador Salgado Filho, 1559. Tirol.
CEP: 59.015-000 - Natal/RN.

Campus Ipanguaçu

Povoado Base Física, s/n. Zona Rural.
CEP: 59. 508-000 - Ipanguaçu/RN.

Campus João Câmara
Av. Antônio Severiano da Câmara, s/n. Bairro Ama-
relão. Zona Rural.
CEP: 59.550-000 - João Câmara/RN.

Campus Macau
BR 406, Km 10. Bairro Macauzinho.
CEP: 59.500-000 - Macau/RN.

Campus Mossoró
Rua Raimundo Firmino de Oliveira, 400. Conj. Ulrick 
Graff, Costa e Silva.
CEP: 59.628-330 - Mossoró/RN.

Campus Natal-Central
Av. Senador Salgado Filho, 1559. Tirol.
CEP: 59.015-000 - Natal/RN.

Campus Natal-Cidade Alta
Av. Rio Branco, 753. Cidade Alta.
CEP: 59.025-001 – Natal/RN.

Campus Natal-Zona Norte
Rua Brusque, s/n. Conj. Santa Catarina, Potengi.
CEP: 59.112-490 - Natal/RN.

Campus Nova Cruz
RN - 120
CEP: 59.215-000 - Nova Cruz/RN

Campus Parnamirim
Av.Piloto Pereira Tim, Lot.Taborda
CEP: 59.140-660 - Parnamirim/RN

Campus Pau dos Ferros
BR 405, Km 154. Bairro Chico Cajá.
CEP: 59.900-000 - Pau dos Ferros/RN.

Campus Santa Cruz
Rua São Braz, 304. Bairro Paraíso.
CEP: 59.200-000 - Santa Cruz/RN.

Campus São Gonçalo do Amarante
Rua 31 de Março - Centro - Fazenda Rockfeller
CEP: 59.290-970 - São Gonçalo/RN

Divisão de Serviços Técnicos
Catalogação da publicação na fonte

IFRN / Biblioteca Sebastião Fernandes

P967
Proteu na rota do descobrimento : português, matemática e cidadania 2 ed. / orga-

nizadora, Ana Lúcia Sarmento Henrique. - Natal, RN : Editora IFRN, 2011.
400 p. : il. color.

ISBN 85-89571-59-3

1. Ensino profissionalizante. 2. Educação fundamental. 3. Educação a distância. I. 
Henrique, Ana Lúcia Sarmento. II. Título.
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PALAVRA DO DIRETOR-GERAL DO CAMPUS EaD

Caro(a) estudante,

No limiar de mais uma década de existência, o IFRN continua firme em sua mis-
são de ofertar educação pública, gratuita e de excelente qualidade para formar cidadãos 
preparados, visando à transformação evolutiva da sociedade de maneira eficiente, solidária 
e respeitosa ecologicamente. Para tanto, o PROITEC destaca-se como um dos importantes 
projetos de que o Instituto dispõe para cumprir seus objetivos.

O material didático do PROITEC que chega a suas mãos compõe-se de um livro de 
conteúdo de Língua Portuguesa, Matemática e Cidadania e um livro de exercícios, para você 
testar seus conhecimentos nessas áreas.

Além dos livros, um DVD contendo dez teleaulas - cada uma correspondendo a 
uma unidade didática do livro de conteúdos - completa seu material de aprendizagem.

Esperamos que você aproveite muito bem o material e continue desenvolvendo-se 
nas letras, nos números, bem como aprimorando seu comportamento cidadão.

Boa sorte!

Erivaldo Cabral da Silva
Diretor-Geral do Campus EaD
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Mensagem aos Estudantes

PALAVRA DO REITOR DO IFRN NA PRIMEIRA EDIÇÃO

Caro(a) estudante,

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) 
preparou este livro especialmente para você que está concluindo o Ensino Fundamental na 
escola pública. O objetivo desta publicação é ajudá-lo(a) a preparar-se para ingressar em um 
dos diversos cursos técnicos integrados ao ensino médio, ofertados por esta Instituição nos 
seus vários Campi espalhados pelo Rio Grande do Norte.

Este livro, as teleaulas e as demais mídias educacionais fazem parte do Programa 
de Iniciação Tecnológica e Cidadania (ProItec). Trata-se de uma ação afirmativa do IFRN que 
visa à democratização do acesso à educação pública, gratuita e de qualidade, tendo como 
público-alvo estudantes oriundos da escola pública. Nascido há mais de 20 anos, como Pró-
-Técnico nos tempos da Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte (ETFRN), nos anos 
90, recebeu o nome de Procefet, quando a Escola foi transformada em Centro Federal de 
Educação Tecnológica (Cefet). No momento em que a Instituição passa a Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia, o programa é redimensionado para atender à nova realida-
de e denominado ProItec, resguardando, contudo, seu objetivo original.

Assim, você tem em mãos um material de excelente qualidade, elaborado por com-
petentes professores do IFRN nas áreas de Português, Matemática e Cidadania, que con-
tribuirá para uma melhor aprendizagem dos conteúdos que serão exigidos nas avaliações 
classificatórias para ingresso em um curso técnico integrado deste Instituto Federal.

Desejamos que você aproveite ao máximo, “saboreando” cada página, “alimentan-
do-se” dos conhecimentos nele contidos, “exercitando-se” e ganhando “musculatura intelec-
tual” para cruzar a “linha de chegada” entre os primeiros. Estamos ansiosos para recebê-lo(a) 
como aluno(a) no próximo ano!

Belchior de Oliveira Rocha
Reitor
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Sumário

SUMÁRIO

MANUAL DO ALUNO

UNIDADE DIDÁTICA 01: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Língua Portuguesa: artigo de informação, verbete, organograma;  linguagem, varia-

ção linguística e formação de palavras.
Matemática: linguagem matemática, sistema de numeração decimal e romano, 

conjuntos numéricos.
Cidadania: diversidade, diversidade cultural e diversidade profissional.

UNIDADE DIDÁTICA 02: RECURSOS NATURAIS
Língua Portuguesa: poema, texto didático, fotografia aérea; linguagem poética, lin-

guagem não verbal, classes de palavras (artigo, substantivo e adjetivo), locuções adjetivas, 
orações adjetivas.

Matemática: ponto, reta e plano, ângulos, figuras planas, pares ordenados, produto 
cartesiano, representações em planos cartesianos.

Cidadania: sustentabilidade, relação entre sustentabilidade e educação ambiental, 
relação entre sustentabilidade e impactos ambientais.

UNIDADE DIDÁTICA 03: AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA
Língua Portuguesa: reportagem, tabela, tirinha, tópicos de coesão e coerência, clas-

ses gramaticais (artigo, numeral, pronome), sequência narrativa.
Matemática: gráficos, tabelas, média aritmética simples, média aritmética ponderada.
Cidadania: relação entre meio ambiente e saúde, saúde na adolescência, evolução 

histórica da categoria trabalho e suas consequências para a vida humana.

UNIDADE DIDÁTICA 04: INFRAESTRUTURA
Língua Portuguesa: crônica, mapa, folheto de propaganda; tópicos de pontuação e 

de acentuação gráfica, concordância nominal.
Matemática: sistema métrico decimal, unidades de comprimento e de área de figu-

ras planas, escala, densidade demográfica, probabilidade e velocidade média.
Cidadania: explosão demográfica e qualidade de vida, lixo doméstico, falta de moradia.

UNIDADE DIDÁTICA 05: PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA
Língua Portuguesa: receita culinária, artigo de opinião, rótulo; ortografia, tópicos de 

pontuação; concordância nominal e verbal.
Matemática: formas geométricas, cálculo de volumes de paralelepípedos retângulos, 

cubos e cilindros; unidades de medida, equações de 1° grau, proporção e regra de três simples.
Cidadania: a fome no mundo, ações políticas para minimizar problemas sociais, 

ações de cidadania.

UNIDADE DIDÁTICA 06: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS
Língua Portuguesa: fatura, etiqueta, telefonema; tópicos de acentuação gráfica, 

sinonímia, antonímia, tópicos de pontuação; sequências descritiva e dialogal; tópicos de 
coesão textual.

Matemática: unidades de capacidade, relação entre volume e capacidade, expres-
sões algébricas, sistema de equações de 1° grau.

09

17

53

97

131

177

217
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Cidadania: importância do consumo sustentável em relação à água, necessidade de 
preservar e cuidar da Terra.

UNIDADE DIDÁTICA 07: GESTÃO E NEGÓCIOS
Língua Portuguesa: notícia, capa, boleto; frase, oração e período; termos essenciais 

e termos integrantes da oração.
Matemática: divisão proporcional, porcentagem e juros simples e compostos.
Cidadania: ética e empreendedorismo, políticas públicas e defesa de direitos 

do consumidor.

UNIDADE DIDÁTICA 08: PRODUÇÃO INDUSTRIAL
Língua Portuguesa: charge, poema infanto-juvenil , entrevista; processos de coor-

denação e de subordinação; prosa, verso, linguagem poética.
Matemática: grandezas obtidas pelo produto de outras, equações de segundo grau, 

inequações.
Cidadania: importância das energias renováveis e não renováveis, energias 

alternativas, uso de bio-combustível como forma de contribuir para a preservação do 
meio ambiente.

UNIDADE DIDÁTICA 09: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Língua Portuguesa: portal, e-mail, lista; função adverbial, advérbio, orações subordina-

das adverbiais e estruturas sintáticas diversas que expressam relação de sentido semelhantes.
Matemática: sistema binário, medida de tempo e resolução de problemas.
Cidadania: uso crítico das novas tecnologias, a ética no mundo virtual, ética do 

usuário de Internet.

UNIDADE DIDÁTICA 10: HOSPITALIDADE E LAZER
Língua Portuguesa: editorial, propaganda e roteiro de viagem; estruturas sintáticas 

que expressam relação de sentido semelhantes (comparação, efeito contrário, finalidade e 
condição/conclusão).

Matemática: Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras, produtos notáveis, fatoração.
Cidadania: lazer e qualidade de vida, lazer e espaços urbanos e importância das 

relações pessoais no mundo do trabalho.

RESPOSTAS

REFERÊNCIAS

MINICURRÍCULOS DOS AUTORES

255

283

321

353

393

402

404
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Perguntar é a paixão do estudo.
E sua respiração. E seu ritmo.

E sua obstinação.
No estudo,

a leitura
e a escrita

têm forma interrogativa.
Perguntas no princípio

e no final do estudo
Estudar: caminhar

de pergunta
em pergunta

em direção às próprias
perguntas

sabendo que
as perguntas
são infinitas

inapropriáveis
de todos e

de ninguém
de qualquer um

com um caderno
aberto

e um lápis na mão
em meio

a uma mesa
cheia de livros

abertos
na noite

e na chuva
entre as palavras

e seus silêncios.

(Jorge Larrosa)

MANUAL DO ALUNO
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PERGUNTAS QUE NÃO QUEREM CALAR

Caro(a) estudante, neste item, procuramos esclarecer algumas dúvidas frequentes 
relativas ao Curso no qual você se inscreveu. Leia-as com atenção.

POR QUE O NOME PROTEU?
Escolhemos esse nome porque Proteu é um deus da mito-

logia grega, amigo de Poseidon, o deus do Mar. Ele tem a capaci-
dade de metamorfosear-se, de se transformar. Significa, portanto, 
mudança. E é isso que acontece quando estudamos: ocorre uma 
mudança interior, promovida pelo conhecimento. Por isso, o poe-
ta Jorge Larrosa afirma em um de seus poemas: “Estudar: algo (se) 
passa. Entre ler e escrever algo (se) passa”.

O QUE É O CURSO PROTEU?
É um curso de formação inicial e continuada na modalidade de educação a distân-

cia que contempla as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e Cidadania numa pers-
pectiva transdisciplinar e visa proporcionar uma revisão desses conteúdos estudados do 6° 
ao 9° ano do ensino fundamental.

Ao preencher o formulário de inscrição, você se vinculou a uma das unidades do 
IFRN da qual será aluno ao longo do curso. Você sabe que o IFRN aproveita as notas desse 
curso para o ingresso na Instituição. Para participar, você precisa fazer as três avaliações nas 
datas previstas no seu cartão de inscrição.

Cada avaliação será composta como segue:
a) Primeira avaliação com os conteúdos referen-

tes às cinco primeiras unidades didáticas: Lín-
gua Portuguesa (quinze questões), Matemática 
(quinze questões) e Cidadania (dez questões);

b) Segunda avaliação com os conteúdos referentes 
às dez unidades didáticas: Língua Portuguesa 
(quinze questões), Matemática (quinze ques-
tões);

c) Terceira avaliação: uma questão discursiva de 
Língua Portuguesa e Cidadania.

Lembre-se de que você tem direito a um certificado de participação. Se você fez a 
primeira e a segunda avaliações, procure o Campus em que se inscreveu e solicite o seu!

COMO É APROVEITADA A MINHA NOTA NO PROITEC PARA INGRESSO NO IFRN?
Como participante do ProITEC, você pode aproveitar o resultado obtido no pro-

cesso avaliativo do programa para candidatar-se a uma vaga em algum dos cursos técnicos 
de nível médio integrado ofertados pelo IFRN para o ano letivo seguinte à realização do 
programa.

COMO ISSO ACONTECE?
É simples. Durante a realização do Programa, você fará três avaliações. As duas pri-

meiras, que são de múltipla escolha, contam para o recebimento do Certificado de Participa-
ção. Para efeito de aproveitamento do programa para ingresso nos cursos técnicos de nível 
médio integrado no IFRN, além dessas duas provas, computa-se também a prova discursiva.
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COMO CALCULO MINHA MÉDIA?
Sua média será a média aritmética ponderada dos escores das Provas I, II e III, ex-

pressos na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos (sem casas decimais, com sistema de arre-
dondamento), sendo aplicado peso 4 (quatro) às Provas I e II e peso 2 (dois) à Prova III.

Na data da segunda e da terceira avaliações, você fará a escolha do seu curso e a  
classificação será feita para os cursos/turnos, de acordo com o campus ao qual você se vin-
culou quando se inscreveu no ProITEC, segundo a ordem decrescente da pontuação final. 
Caso ocorra empate no resultado final, serão adotados, na sequência abaixo, os seguintes 
critérios para o desempate:

a) maior escore da Prova III;
b) maior escore da Prova II;
c) maior escore da Prova I; e
d) maior idade.

COMO É AVALIADA A PROVA DISCURSIVA?
A questão discursiva terá como foco de análise a sua competência textual escrita, 

considerando os valores de cidadania estudados no Curso. Mas preste atenção, porque será 
atribuída nota zero à resposta da questão discursiva caso você:

a) não responda à questão;
b) escreva com letra ilegível;
c) escreva sobre tema diverso do proposto;
d) aborde o tema sob enfoque diverso do proposto.
Você também não pode identificar-se com seu nome ou qualquer desenho ou ra-

bisco na folha de respostas da questão discursiva.

DE QUE MATERIAIS DIDÁTICOS O CURSO DISPÕE?
Além deste livro, você tem um caderno de exercícios 

Proteu nas Ondas da Prática: Português, Matemática e Cidada-
nia, composto por cinco unidades didáticas, sendo três referen-
tes a provas anteriores e duas a questões inéditas, comentadas 
e resolvidas.

Você encontrará, também, em todas as unidades, um 
simulado com questões inéditas e uma proposta de produção 
textual. Dessa forma, você revisa os conteúdos e se familiariza 
com o formato de nossas avaliações.

Como este livro, todas as unidades foram elaboradas a 
partir de um eixo temático, no qual trabalhamos conhecimen-
tos necessários a sua formação como cidadão e estudante de 
um curso de educação profissional.

Esse trabalho permitirá que você, ao mesmo tempo em que acompanha a solução 
das questões ou resolve as questões do simulado, relacione as informações recebidas por 
meio dos textos com situações concretas da realidade, ampliando, assim, seu universo de 
conhecimento.

Além do livro de exercícios, o curso disponibiliza, em sua página (http://portal.ead.
ifrn.edu.br/), provas anteriores que você pode imprimir e resolver, provas que você pode re-
solver on-line e saber seu escore na hora, e alguns conteúdos didático-digitais para estudar 
conteúdos específicos.

Acesse e aproveite o material!

9 788589 571586

ISBN 858957158-0

9 788589 571586

ISBN 858957158-0

9 788589 571586

ISBN 858957158-0

9 788589 571586

ISBN 858957158-0

9 788589 571586

ISBN 858957158-0
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PLANO DE VIAGEM

•	 PLANO DE VIAGEM - é uma seção de conversa inicial, em que apresentamos a 
você os objetivos da unidade didática, os conteúdos que serão estudados e as informações 
mais significativas sobre a área profissional tema da unidade. Essas informações lhe permi-
tirão conhecer um pouco a área profissional para ver se os cursos dessa área têm realmente 
a ver com você.

COMO SE ESTRUTURA O LIVRO PROTEU NA ROTA DO DESCOBRIMENTO: PORTUGUÊS, MA-
TEMÁTICA E CIDADANIA?

Este livro, elaborado especialmente para você, é parte do material didático do Cur-
so Proteu, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRN). Ele tem como tema 
transversal a educação profissional e está estruturado em dez unidades didáticas compostas 
por três aulas, como descreveremos a seguir.

Cada uma das unidades está composta por três textos de gêneros diferentes e, a 
partir de cada um desses textos, você estudará os conteúdos de língua portuguesa, mate-
mática e iniciação tecnológica e cidadania, numa perspectiva transdisciplinar, sempre bus-
cando uma visão complexa do conhecimento.

Cada texto é abordado a partir das seções abaixo:

•	 PARADA OBRIGATÓRIA - é a seção que compreende o texto a partir do qual você 
estudará os conteúdos.

•	 OBJETIVO DA VIAGEM - é a seção que elenca os objetivos de cada aula. Essa se-
ção deve servir como orientação para seu estudo.

•	 DE OLHO NO TEXTO - é a seção de leitura e compreensão do texto, em que serão 
abordados os aspectos verbais e/ou não verbais que devem ser considerados na leitura do 
texto. Além disso, essa seção apresentará os aspectos inerentes ao gênero textual relativo 
ao texto.

•	 NAS ONDAS DO TEXTO - é a seção relativa aos exercícios de compreensão do 
texto e de gênero textual.

NAS ONDAS DO TEXTO

OBJETIVO DA VIAGEM

PARADA OBRIGATÓRIA

DE OLHO NO TEXTO
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•	 TERRA À VISTA: MATEMÁTICA - é a seção em que será apresentado o conteúdo de 
matemática, objeto de estudo da aula.

•	 NAS ONDAS DOS NÚMEROS - é a seção relativa aos exercícios de matemática.

•	 TERRA À VISTA: CIDADANIA - é a seção em que será feita a contextualização do 
tema da aula, a partir de uma perspectiva ética e cidadã.

•	 NAS ONDAS DA ÉTICA E CIDADANIA - é a seção relativa aos exercícios reflexivos 
de cidadania.

NAS ONDAS DA ÉTICA E CIDADANIA

TERRA À VISTA: MATEMÁTICA

TERRA À VISTA: CIDADANIA

NAS ONDAS DOS NÚMEROS

•	 NAS ONDAS DA LÍNGUA - é a seção relativa aos exercícios de língua portuguesa.

•	 CRUZAMENTO DE ROTAS - é a seção em que se apresentará a relação entre o 
conhecimento de Língua Portuguesa e o conhecimento de Matemática, numa perspectiva 
aplicada à realidade.

CRUZAMENTO DE ROTAS

NAS ONDAS DA LÍNGUA

REGISTRANDO A VIAGEM

•	 REGISTRANDO A VIAGEM - é a seção em que fazemos uma proposta de produção 
de texto que contempla os conteúdos estudados ao longo das 3 (três) aulas.

•	 TERRA À VISTA: PORTUGUÊS - é a seção em que apresentamos o conteúdo de 
Língua Portuguesa, objeto de estudo da aula.

TERRA À VISTA: PORTUGUÊS
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DIÁRIO DE VIAGEM

AUMENTANDO A BAGAGEM

•	 DIÁRIO DE VIAGEM - é a seção de revisão em que elencamos os conteúdos estu-
dados ao longo da unidade didática.

•	 AUMENTANDO A BAGAGEM - seção em que fazemos sugestões de leitura com-
plementar para as três disciplinas, sejam elas de revistas, livros, sites interessantes, filmes ou 
música. As propostas são sempre balizadas pela temática da unidade e estão acompanha-
das de um pequeno comentário.

Ao longo das unidades didáticas, quando se fizer necessário, serão trabalhadas as 
seguintes seções:

•	 RETORNO - é a seção em que apresentamos dicas sobre conteúdos já vistos que 
têm relação com a aula.

Como você vai perceber, estudando por este livro, você fará uma “viagem” rumo 
conhecimento à medida que vai conhecendo as áreas da educação profissional.

Nosso objetivo é situá-lo na educação profissional, uma vez que você é aluno de um 
curso em uma instituição de educação profissional.

SOU ESTUDANTE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. QUE ORIENTAÇÕES DEVO SEGUIR?
Como estudante de educação a distância, você precisa organizar seu tempo de 

estudo. Faça um cronograma. A Matemática pode ajudar nessa tarefa. Veja: você tem 10 
unidades didáticas com 3 aulas cada uma, o que dá um total de 30 aulas. De quantas se-
manas você dispõe para estudar? Pegue um calendário e anote as datas das avaliações. Até 
a primeira avaliação, existem quantas semanas? Oito, nove? Você sabe que o conteúdo da 
primeira avaliação vai até o quinto capítulo, então, você tem que estudar 15 aulas, concorda 
comigo? Divida o total de aulas pelo número de semanas que faltam para a primeira avalia-
ção e você terá a quantidade de aulas que precisará estudar por semana para revisar todo 
o conteúdo até a data fixada. Faça o mesmo para a segunda avaliação, incluindo sempre o 
material complementar (resolução on-line de provas, conteúdos didático-digitais, ...) e torne 
isso sua meta.

ATENÇÃO

RETORNO

•	 ATENÇÃO - é a seção que trará dicas para resolução de exercícios e para a produ-
ção textual.
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Além disso, quando estiver estudando, faça pequenos intervalos para caminhar um 
pouco, respirar, tomar água ou fazer um lanche.

Outra recomendação importante, para ter sucesso em seus estudos, 
é ter bons hábitos alimentares. Procure manter uma dieta equilibrada: coma 
frutas e verduras, beba suco natural e evite a ingestão excessiva de doces, 
bolos, sorvetes, salgadinhos e massas, que contêm as chamadas calorias va-
zias. E não esqueça: beba muita água! Ela é um líquido indispensável ao bom 
funcionamento do organismo.

É bom também que você faça algum exercício físico: caminhe, jogue bola, nade, 
corra, ande de bicicleta, o que você preferir. A atividade física ajuda a combater o estresse, e 
isso vai se refletir em seus estudos.

Procure estudar em grupo, sempre que possível, pois isso estimula o espírito de 
cooperação. Aproveite esses momentos para explicar o assunto que está sendo estudado 
a um(a) colega e escute a explicação dada por ele(a). Essa é uma forma de você repensar o 
conteúdo, ao mesmo tempo em que faz uma revisão. E, se surgirem dúvidas, no momento 
da explicação, aproveite para procurar, imediatamente, um de seus professores da escola ou 
a nossa equipe do Proteu para esclarecê-las. Não deixe nenhuma dúvida sem esclarecimen-
to, pois isso pode prejudicar a sua aprendizagem.

Além dessas sugestões, observe atentamente o que lhe propomos abaixo:
•	 organize bem o seu tempo, estabeleça horários, esquemas e rotinas de estudos;
•	 seja organizado com seu material de estudo, tenha-o sempre à mão e mantenha-

-o bem conservado e limpo;
•	 aprenda a estudar de forma independente e autônoma, reconhecendo seu ritmo 

e estilo de aprendizagem;
•	 seja disciplinado, a fim de cumprir os objetivos que você estabeleceu para si mesmo;
•	 procure informações em outras fontes para complementar e aprofundar os co-

nhecimentos trabalhados em cada capítulo de livro;
•	 transforme as informações obtidas nos seus estudos em conhecimentos: compa-

re, analise, tire conclusões;
•	 estude em grupo, sempre que for necessário e possível, pois além de facilitar a 

sua aprendizagem, é uma forma de desenvolver o espírito de colaboração e solidariedade;
•	 faça sempre os exercícios que estão propostos ao final de cada texto e procure 

resolver, em outros materiais, mais alguns que tenham relação com os conteúdos trabalha-
dos nas unidades;

•	 faça uma lista com suas dúvidas antes de buscar ajuda para esclarecê-las; e
•	 use o telefone, o e-mail ou a carta para tirar suas dúvidas com os professores da 

equipe do Proteu.
Organize seu tempo e seu espaço, equilibre corpo e mente para cumprir a meta que 

você estipulou e verá como vai dar conta do recado sem muito cansaço ou estresse.

Bons estudos!



Unidade

Didática 01

Educação Prof issional
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Nesta primeira aula, no que se refere à Língua Portuguesa, você vai estudar que a 
língua é uma atividade social e, portanto, como nossa sociedade, está marcada pela hete-
rogeneidade e pela mudança. Vai ver também que existem variedades linguísticas presti-
giadas e outras estigmatizadas. Em relação ao gênero textual, você vai estudar o artigo de 
informação.

Em Matemática, você estudará a linguagem matemática, verá como deve proceder 
para passar uma informação matemática da linguagem corrente para a linguagem matemá-
tica, como se classificam as sentenças matemáticas e como as expressões numéricas podem 
ser resolvidas.

Finalmente, em Cidadania, você vai compreender o conceito de diversidade e en-
tenderá como ele está presente no seu dia a dia.

ARTIGO DE INFORMAÇÃO
REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica é composta pelas 
instituições federais de educação tecnológica, cujas origens remontam ao início do século 
passado, quando, em 1909, o então Presidente da República, Nilo Peçanha, criou 19 Escolas 
de Aprendizes Artífices.

Hoje, integram a rede os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), 
a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e as Escolas Técnicas vinculadas às 
Universidades Federais.

PRIMEIRA AULA

Nesta Unidade Didática, vamos enfocar o tema educação profissional, situando-o 
no contexto do país, bem como vamos apresentar as instituições federais de educação 
profissional e tecnológica – IFs – como parte integrante da Rede Federal de Educação 
Profissional e Tecnológica. 

A educação profissional objetiva formar o cidadão como ser político, social, cultural 
e produtivo, incorporando as dimensões comportamentais e técnicas inerentes ao exercício 
da cidadania e da profissão.

A partir desse tema, você vai estudar, em Língua Portuguesa, os seguintes 
conteúdos: linguagem, variação linguística e formação de palavras. Além disso, estudará 
três gêneros textuais: o artigo de informação, o verbete e o organograma; em Matemática, 
você estudará linguagem matemática, sistema de numeração decimal e romano e 
conjuntos numéricos; em Cidadania, você refletirá sobre diversidade, diversidade cultural e 
diversidade profissional.

PLANO DE VIAGEM

OBJETIVO DA VIAGEM

PARADA OBRIGATÓRIA
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Tida, no seu início, como instrumento de política voltado para as classes desprovi-
das, a Rede se configura hoje como importante estrutura para que todas as pessoas tenham 
efetivo acesso às conquistas científicas e tecnológicas.

Cobrindo todo o território nacional, a Rede 
presta um serviço à nação ao dar continuidade à sua 
missão de qualificar profissionais para os diversos seto-
res da economia brasileira, realizar pesquisa e desenvol-
ver novos processos, produtos e serviços em colabora-
ção com o setor produtivo. 

A Rede vive um momento de expansão. De 
1909 a 2002, foram construídas 140 escolas técnicas no 
país. Até 2007, o MEC entregou à população 64 novas 
unidades e a meta é chegar a 2010 com 354 instituições 
e 500 mil vagas.

Dentre as unidades que formam a Rede, os ins-
titutos ocupam posição de referência educacional e se 
integram à sociedade nas regiões em que estão locali-
zados. Dispõem de ampla infraestrutura física, laborató-
rios, equipamentos, bibliotecas, salas de aula e parques 
desportivos, sendo considerados “ilhas de excelência”.

Oferecem cursos em três níveis: a formação inicial e continuada de trabalhadores, 
a educação profissional técnica de nível médio e a educação profissional tecnológica. O pri-
meiro é destinado a trabalhadores independentemente do nível de escolaridade; o segundo 
destina-se a alunos que terminaram o ensino fundamental, hoje 9º ano; e o terceiro corres-
ponde a cursos de nível superior na área tecnológica ou de licenciatura e destina-se a alunos 
que terminaram o ensino médio ou o técnico de nível médio. Podem ainda ofertar cursos de 
pós-graduação (aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado).

Em que pese esse am-
plo leque de atuação, os insti-
tutos devem, prioritariamente, 
conforme legislação em vigor, 
ministrar educação profissional 
técnica de nível médio na for-
ma de cursos integrados tanto 
para os concluintes do ensino 
fundamental como para o pú-
blico da educação de jovens e 
adultos. Para esse nível, devem 
ser reservadas 50% do total 
das vagas disponíveis em cada 
Instituto. Os cursos técnicos de 
nível médio integrados à edu-
cação profissional procuram o 
equilíbrio entre a formação ge-
ral e a formação para o mundo 
do trabalho, de modo que a in-
tegração entre o ensino médio 
e o técnico de nível médio asse-

Nilo Peçanha (1867-1924) foi pre-
sidente do Brasil de junho de 1909 
a setembro de 1910, assumindo a 
Presidência como vice de Afonso 
Pena, que morreu antes do fim do 
mandato.
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Você deve estar se perguntando por que começamos este livro com um texto que traz 
informações sobre a educação profissional e a rede federal de educação profissional e tecnoló-
gica. A razão é muito simples: queremos que você conheça a Rede em que você quer estudar e 
veja como ela está inserida no contexto nacional. 

O que nos apresenta esse texto 1? Com certeza, você já ouviu falar em educação profis-
sional e tecnológica. Provavelmente já se perguntou: o que é educação profissional e tecnológi-
ca e o que a diferencia do ensino médio? O que são os cursos técnicos de nível médio integrado 
ao ensino médio? O texto 1, um artigo de informação, apresenta esse tema e faz referência às 
instituições federais responsáveis por oferecer à população essa educação.

Primeiro vamos ver como esse texto está organizado. Em seu início, temos a compo-
sição da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e a informação de que 
sua existência hoje, na sociedade brasileira, é resultado de uma construção histórica que remon-
ta a 1909. Em seguida, o texto nos informa qual a missão da Rede no território nacional, diz que 
ela está em ampla expansão, para, em seguida, apresentar detalhes a respeito dos institutos.

Dissemos anteriormente que o texto 1 é um artigo de informação ou artigo infor-
mativo, que é um dos muitos gêneros textuais que circulam socialmente. Antes de apresen-
tar quais as características desse gênero, vale discutir com você qual a nossa concepção de 
gênero textual. Vamos lá? A língua, para nós, é uma atividade social, presente em pratica-
mente todos os eventos de que participamos.

Em outras palavras, em nosso cotidiano, a produção dos 
gêneros textuais acontece sempre vinculada a um evento em 
que a comunicação humana é necessária.

Como falantes da língua, vamos aprendendo qual gêne-
ro é adequado a uma dada situação. Por exemplo, se você vai às 
compras e não quer esquecer nada, você faz uma lista daquilo 
que precisa comprar. Jamais lhe passaria pela cabeça fazer um 
discurso ou escrever uma lei, não é verdade? 

Você sabe que as pessoas utilizam a linguagem para se comunicar. Mas você já 
percebeu que sempre nos referimos aos textos que produzimos por nomes como a carta de 
Fulano, a bula do remédio, o telefonema do amigo, o sermão do padre, a lista de compras, o 
e-mail, a receita de bolo, o gráfico, o discurso de abertura de um evento, a lei? Na verdade, 
para nos comunicarmos, utilizamos esses “meios”, que chamamos de gêneros textuais. É im-
portante saber que os gêneros textuais cumprem uma função na sociedade e apresentam 
estrutura e aspectos linguísticos que lhe são característicos.

Também é importante lembrar que os gêneros textuais admitem a variação linguís-
tica, ou seja, há gêneros, como o bilhete, em que se pode utilizar uma linguagem menos 
monitorada e outros, como o discurso proferido em uma solenidade, em que se deve utilizar 
uma linguagem mais monitorada, menos espontânea. Você deve ter percebido que não 
estamos fazendo diferença entre gêneros da escrita ou da oralidade. Todos eles são gêneros 

gure, simultaneamente, uma boa formação geral e as condições de preparação para o exercício 
de profissões técnicas, de forma que, ao concluir o curso técnico de nível médio, o aluno esteja 
preparado para ingressar no mundo do trabalho.

Texto adaptado de: <http://portal.mec.gov.br/setec>.

DE OLHO NO TEXTO
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textuais utilizados na comunicação humana, e o uso da fala ou da escrita são determinados 
pelo evento comunicativo. Ou seja, se você quer se comunicar com um amigo, você pode 
dar um telefonema (gênero oral), escrever um bilhete ou mandar um e-mail (gêneros escri-
tos). E isso vai depender da situação de comunicação em que você e seu amigo estiverem.

Todo texto produzido tem um autor que se dirige a um possível receptor, apresen-
ta um tema, expresso em uma variedade linguística oral ou escrita, e cumpre uma função 
social, já que sua produção é sempre motivada por alguma necessidade de comunicação 
humana. Quando você lê ou ouve um texto e quer compreendê-lo, precisa prestar atenção 
à situação em que ele foi produzido, ao objetivo para o qual ele foi criado, ao perfil de quem 
o escreveu, ao tipo de linguagem utilizada (mais monitorada ou menos monitorada), ao vo-
cabulário empregado, assim como a sua estrutura, ou seja, a forma como ele se apresenta, 
pois isso vai ajudá-lo a perceber melhor o sentido do texto, as relações com a realidade (o 
contexto), e você, como leitor, “dialogará” melhor com ele. Com base nessas informações, 
vamos discutir o texto 1.

O artigo de informação é um gênero basicamente jornalístico, pois sua principal 
forma de veiculação se dá por meio de jornais e revistas. Hoje em dia, com a Internet, você 
tem acesso também a inúmeros artigos dessa natureza. As informações presentes, nesse 
texto 1, podem ser encontradas no site do MEC.

Como elementos caracterizadores, os artigos informativos trazem assuntos assina-
dos por um editor ou colaborador que apresentam informações sobre determinado assun-
to. O artigo acima não possui autor individual, ele foi criado pela equipe do Programa de 
Iniciação Tecnológica e Cidadania para apresentar a Educação Profissional a você.

Além disso, o artigo informativo, em geral, apresenta tí-
tulo (no caso, A Rede Federal de Educação Profissional, Científica 
e Tecnológica) e, como já diz o próprio nome do gênero, infor-
mações sobre o assunto em questão. No caso do artigo acima, o 
assunto é a educação profissional e tecnológica. 

Os artigos informativos podem apresentar sequência 
narrativa, quando realçam o comportamento dos personagens e 
mantêm certa ordem cronológica; sequência descritiva, quando 
descrevem ambientes; mas o que predomina é a sequência expli-
cativa, pois é um texto que entra em detalhes na explicação dos 
elementos de um determinado assunto. 

1 Sobre o texto 1, podemos afirmar que ele tem como objetivo:
a) Mostrar que a Rede está em expansão.
b) Discutir o papel da Rede no contexto atual do Brasil.
c) Apresentar as razões por que os institutos são “ilhas de excelência”.
d) Mostrar informações sobre a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica.

2 Segundo o texto 1, é missão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica:
a) Oferecer cursos em três níveis.
b) Chegar a 2010 com 345 instituições e 500 mil vagas.
c) Qualificar profissionais para os diversos setores da economia.
d) Reservar 50% de suas vagas para cursos técnicos de nível médio integrado.

NAS ONDAS DO TEXTO
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3 De acordo com o texto 1, nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, aos 
alunos que terminam o 9° ano são destinados cursos:
a) De formação inicial e continuada de trabalhadores.
b) De educação profissional técnica de nível médio.
c) De educação profissional tecnológica.
e) De pós-graduação.

4  A discussão sobre gênero textual mostra que, no nosso cotidiano:
I. Aprendemos qual gênero está adequado a uma dada situação de comunicação.

II. Produzimos textos estruturados em gêneros que se vinculam a situações de comu-
nicação.

III. Utilizamos a oralidade ou a escrita em função do gênero textual e da situação de 
comunicação.

a) Apenas I e II estão corretas.
b) Apenas I e III estão corretas. 
c) Apenas II e III estão corretas.
d) I, II e III estão corretas.

Você deve ter percebido que a linguagem utilizada no texto 1 é bem diferente da 
que você encontra, por exemplo, em um outdoor ou numa propaganda em jornal ou revista. 
Também é diferente da linguagem que nós falamos quando estamos entre amigos numa 
praça, no supermercado ou na praia. Essa sua percepção é muito acertada e se deve a que 
você, como falante do português, já compreendeu que a língua varia. E como ocorre isso? 
Já dissemos, no item anterior, que a língua é uma atividade social, presente em todas as 
interações de que participamos e nas quais seja necessária a comunicação humana. Ora, 
como a sociedade (no mundo todo!) é extremamente heterogênea, a língua reflete essa he-
terogeneidade. Existem diferenças relativas à idade de quem fala, ao nível de escolarização, 
ao lugar onde nasceu ou mora, à situação de comunicação em que se encontra o falante, à 
intenção que tem ao produzir um texto oral ou escrito. Então, a gente pode dizer que o por-
tuguês são muitos! Esse é um ponto muito importante.

Além disso, um mesmo falante muda sua forma de falar ou escrever, dependendo 
do gênero textual ou da situação de comunicação em que se encontra. Lembra que, no item 
anterior, falamos de gêneros textuais orais e escritos: telefonema, discurso, sermão, bilhete, 
carta, lei? Pois muito bem: se eu estiver em um telefonema com meu filho, falando sobre 
educação profissional, minha forma de falar vai ser menos monitorada, mais espontânea 
que a minha forma de falar em um telefonema tirando suas dúvidas ou de seu pai sobre esse 
mesmo assunto! Também será diferente daquela que eu usaria se estivesse proferindo uma 
palestra sobre esse tema no auditório do Instituto ou se estivesse escrevendo a legislação da 
educação profissional do Brasil, porque, nesses dois últimos textos, eu estaria monitorando 
com mais cuidado a minha forma de expressão! 

A gente pode concluir, portanto, que a variação linguística é uma constante e é 
normal tanto na modalidade oral como na escrita. 

Da mesma maneira, é normal a mudança linguística no decorrer do tempo. Histori-
camente a língua muda em função das novas necessidades comunicativas, da necessidade 
de nomear uma nova criação ou invenção, da necessidade de expressar melhor uma ideia 

TERRA À VISTA: PORTUGUÊS
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ou conceito. Ela ocorre a partir da ação dos falantes sobre a língua: do indo-europeu surgi-
ram várias línguas, entre elas o latim; do latim vieram várias línguas, inclusive o português, 
que continua mudando enquanto houver falante que o utilize. Essa mudança linguística é o 
que chamamos de variação histórica (se ela não existisse estaríamos falando e escrevendo 
em indo-europeu!). Veja alguns exemplos:
Ex.1: Levant et carmina curas.

Ex.2: Quem canta seus males espanta.
No primeiro exemplo, lemos um pro-

vérbio escrito em latim. No segundo exemplo, 
você pode ler a tradução para o português mo-
derno do provérbio escrito no exemplo 1. No 
terceiro, a capa de um livro do escritor portu-
guês Luís de Camões.

Observe, no exemplo 3, a existência da 
letra Y em duas palavras: Rhythmas e Lyra. Essa 
letra que já não fazia parte do alfabeto portu-
guês contemporâneo volta a se incorporar ao 
nosso idioma, segundo o Novo Acordo Orto-
gráfico da Língua Portuguesa. 

Além dessa variação histórica, existe a 
variação geográfica. Você já deve ter escutado 
um português, um carioca, um gaúcho ou um 
mineiro falando e, claro, observou que cada 
um deles tem suas especificidades ao falar, tan-
to no vocabulário quanto na forma de “cantar”, 
na entonação.

Essas diferenças fazem parte da língua portuguesa e nenhuma dessas variedades 
linguísticas deve ser considerada melhor ou pior. Elas coexistem dentro do nosso idioma. 

Existem ainda as variações sociais, que dizem respeito ao uso da língua em sua for-
ma mais monitorada (mais formal) ou menos monitorada (mais informal). Todas as pessoas 
fazem uso dessa variação, porque ninguém fala ou escreve do mesmo jeito o tempo todo. 
Lembra dos gêneros textuais? Se produzimos gêneros textuais variados, variamos também 
a língua para adequá-la ao gênero que produzimos! Vale lembrar que a linguagem mais 
monitorada normalmente é utilizada por pessoas que frequentaram a escola. Essa variante 
goza de prestígio social porque normalmente é falada por pessoas que pertencem a grupos 
socialmente prestigiados. Portanto, cabe à escola ensiná-la para que o falante possa fazer 
uso dela quando se fizer necessário.

E você não pode esquecer também da variação que ocorre 
devido à modalidade em uso, se oral ou escrita. Ninguém fala como 
escreve ou vice-versa. 

Outro ponto muito importante é que, quando se fala em va-
riação linguística, não se pode pensar que a língua se deteriora ou 
que está morrendo e, portanto, não cabe pensar que estamos “assas-
sinando” a língua portuguesa.

Estamos fazendo com a língua o que fazemos com a sociedade: promovendo mu-
danças! Como consequência dessa variação linguística, é preciso repensar a noção de corre-
ção linguística ou a noção de erro. É melhor falar em adequação no uso da língua. É impor-
tante ter isso em mente ao produzir um texto (oral ou escrito) e ao discutir se você pode ser 

Ex.3:  

Capa de Rhythmas, de Luís de Camões 
(1524?-1580) compilação de poesias líri-
cas antes dispersas por cancioneiros, im-
presso por Manoel de Lyra, em Lisboa, 
em 1595, quinze anos após a morte do  
poeta.
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informal nos chats e utilizar todas as abreviaturas, abreviações e neologismos característicos 
desse gênero textual. Pense nisso!

Em resumo: não há português certo ou errado. O correto está 
em saber usar a variante adequada ao gênero, ao evento comunicativo, 
às intenções de quem produz o texto. E por último: reconhecer as va-
riantes da língua portuguesa é um princípio de cidadania e de respeito 
à diversidade!

RETORNO

Neologismo é a atribuição de um novo significado a uma palavra já exis-
tente. Também é o emprego de uma palavra nova derivada ou formada de outras já  
existentes.

RETORNO

Bagno, um estudioso da sociolinguística, escreveu, no seu livro Na língua nada é por acaso, 
que a língua é parte integrante da identidade de um povo e não podemos criar uma imagem positiva 
de nós mesmos se continuarmos a pensar que falamos/escrevemos uma língua feia e cheia de erros.

5 Fundamentando-se na leitura do item DE OLHO NO TEXTO, coloque V ou F para as afir-
mativas elencadas a seguir.

 Todo usuário da língua usa diversas variantes.
 A heterogeneidade linguística está associada à heterogeneidade social.
 Toda língua humana é heterogênea e variável por sua própria natureza.
 A variação é exclusiva dos falantes não escolarizados.
 Em todas as situações de comunicação, devemos utilizar a variante mais monitora-

da.
 Existem variedades linguísticas relativas à idade de quem fala, ao nível de escolari-

zação, ao lugar onde nasceu ou mora.

6 Pela Internet, entre outros textos, recebemos dicionários 
de “mineirês”, de “baianês”, de “nordestês”, que apresentam 
estruturas e palavras características desses grupos. A varia-
ção linguística encontrada nesses textos é a:
a) Variedade social.
b) Variedade histórica.
c) Variedade geográfica.
d) Variedade de modalidade.

NAS ONDAS DA LÍNGUA
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Ao longo da história, os homens foram criando diversas formas de expressar suas 
ideias, dando origem às mais variadas formas de linguagem. 

Uma dessas linguagens é a linguagem matemática, que foi surgindo e aperfeiço-
ando-se de maneira a facilitar a comunicação do conhecimento matemático. Assim, os sím-
bolos matemáticos foram sendo criados com a finalidade de expressar com clareza as ideias 
matemáticas.

A linguagem matemática possui algumas características 
especiais que a difere das outras linguagens. Vamos ver quais são 
essas características? 

Na figura 1, você pode observar uma sentença matemáti-
ca escrita na língua de diversos países. 

Agora, note que, na figura 2, se escrevermos essa senten-
ça na linguagem matemática, qualquer pessoa familiarizada com 
os símbolos matemáticos, poderá compreendê-la, independente-
mente de sua nacionalidade, não é mesmo?

Portanto, você pode concluir que a linguagem matemática não se restringe a uma 
determinada região geográfica, pois é considerada uma linguagem universal.

Agora, observe, no quadro 1, o número de símbolos que foram utilizados para es-
crever a sentença matemática.

Você deve ter percebido, com a leitura do texto 1, que o que temos hoje, em termos 
de educação profissional, é fruto de uma história que começou no início do século passado, 
não é mesmo? Deve ter percebido também que as mudanças linguísticas que ocorreram 
com a língua portuguesa aconteceram ao longo do tempo. Isso significa que tanto a educa-
ção profissional quanto a língua portuguesa têm uma história!

Com a Matemática é a mesma coisa, o conhecimento matemático foi (e está sendo) 
transmitido e aperfeiçoado pelo homem, de geração a geração, na sua interação com o con-
texto natural, social e cultural. Ou seja, a Matemática também tem uma história! 

Nesse processo de construção, a Matemática também criou uma forma específica 
de comunicação: a linguagem matemática, que é universal e transmite ideias de forma sim-
ples, curta e precisa. E é essa linguagem que vamos estudar nesta aula. 

o

Figura 1  

Figura 2  

CRUZAMENTO DE ROTAS

TERRA À VISTA: MATEMÁTICA
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Sentença Natureza N° de símbolos

x es igual a y Língua Espanhola 12
x is equal to y Língua Inglesa 12
x é igual a y Língua Portuguesa 9
x = y Linguagem Matemática 3

Você percebeu, após a leitura do quadro 1, que a linguagem matemática é curta e 
precisa? É isso mesmo! Com apenas alguns símbolos, expressamos uma ideia que, se escrita 
em línguas diferentes, utilizaria uma maior quantidade de símbolos. 

Observe três exemplos de sentenças matemáticas e analise cada um deles.
Ex.4: 2 + 5 = 7

Ex.5: 8 - 10 > 0

Ex.6: x + 3 = - 6
E aí? Fez a análise? Percebeu alguma diferença nas sentenças? Notou que a primeira 

sentença é verdadeira e a segunda é falsa?
E a terceira? Dá para afirmar se é verdadeira ou falsa? Observe que não podemos 

afirmar se é verdadeira ou falsa, pois isso dependerá do valor de x.

As sentenças que não dependem de nenhuma variável e que podem ser clas-
sificadas como verdadeiras ou falsas são chamadas sentenças fechadas. As sentenças 
que têm algum valor desconhecido são chamadas de sentenças abertas.

Normalmente, em uma sentença aberta, o termo desconhecido é representado por 
uma letra.

A utilização de letras para representar valores desconhecidos deu origem a 
um ramo da matemática denominado Álgebra. Esses valores desconhecidos são cha-
mados de incógnitas.

Na resolução de problemas envolvendo a matemática, é muito importante que 
você saiba passar da linguagem corrente para a linguagem matemática. Observe a seguir 
alguns exemplos de como os dados dos problemas foram “traduzidos” para a linguagem 
matemática.
Ex.7: Qual é o número, cujo triplo mais dois é igual a oito?

LINGUAGEM CORRENTE LINGUAGEM MATEMÁTICA

Representamos por x o número que se quer encontrar x
O triplo de x 3x
O triplo de x mais dois 3x + 2
O triplo de x mais dois é igual a 8 3x + 2 = 8

Ex.8: Um número dividido por três e multiplicado por dois é igual a dezoito. Que número 
é esse?
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LINGUAGEM CORRENTE LINGUAGEM MATEMÁTICA

Representamos por y o número que se quer encontrar y

y dividido por três
y
3

y dividido por três e multiplicado por dois 2  
y
3

y dividido por três e multiplicado por dois é igual a 
dezoito

2  
y

 = 
3

18

Ex.9: Qual é o número natural, cuja metade de seu produto pelo seu antecessor é igual 
a um?

LINGUAGEM CORRENTE LINGUAGEM MATEMÁTICA

Representamos por n o número natural n
O antecessor de n n - 1

O produto de n pelo seu antecessor n  (n - 1)

A metade do produto de n pelo seu antecessor
n  (n - 1)

2

A metade do produto de n pelo seu antecessor é igual a 
um

= 1
n  (n - 1)

2

Os exemplos 7, 8 e 9 serviram para mostrar a função da linguagem matemática na 
resolução de problemas. Se quiséssemos encontrar os valores das incógnitas, teríamos que 
desenvolver as equações, o que não é nosso propósito nesta Unidade Didática.

Agora veja a classificação das sentenças matemáticas:

As sentenças matemáticas podem ser classificadas em expressões numéricas 
e expressões algébricas. Quando a sentença possui somente números é chamada de 
expressão numérica e quando apresenta números e letras ou somente letras é chama-
da expressão algébrica.

Nesta unidade, você vai estudar como resolver as expressões numéricas. Para isso, 
observe os exemplos.
Ex.10: 

Ex.11: 

Ex.12: 
Veja que a diferença entre as três expressões é a existência e a posição dos parênteses. 

Observe a resolução de cada uma delas: 
56 - 6  5 + 4 = 56 - 30 + 4 = 26 + 4 = 30
(56 - 6)  (5 + 44) = 50  9 = 450
(56 - 6)  5 + 4 = 50  5 + 4 = 250 + 4 == 254

Veja também que os resultados obtidos são diferentes. Isso se deve à posição dos 

56 - 6  5 + 4
(56 - 6)  (5 + 4)

(56 - 6)  5 + 4
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parênteses que irá determinar a ordem de prioridades que deve ser dada quando se está 
resolvendo uma expressão numérica.

•	 Para resolver as expressões numéricas, primeiramente, observe se existem separa-
dores (parênteses, colchetes e chaves). Caso exista algum, efetue as operações obedecendo 
à seguinte ordem:

1° as operações contidas entre os parênteses;
2° as operações contidas entre os colchetes;
3° as operações contidas entre as chaves. 

•	 Dentro de cada um dos separadores (ou na ausência desses separadores em uma 
expressão) resolva, se existirem, as operações na seguinte ordem:

1° a radiciação e a potenciação;
2° a multiplicação e a divisão;
3° a adição e a subtração.

•	 Nas expressões que apresentam operações com o mesmo nível de prioridade, resol-
va as operações que aparecem da esquerda para a direita. Observe mais alguns exemplos:

Ex.13: {900  [ 81 + (3   4)]} = {900  [9 + (9  4)]} = 900  [9: : :   + 36] = 900  45 = 20.:

Ex.14: {[(900  ) + 3 ]  4} = {[(900  9) + 9]  4} = [100 + 9: :81 ]]  4 = 109  4 = 436.

7 Passe para a linguagem matemática as seguintes sentenças.
a) O número de vagas x de um curso equivale ao triplo do número de vagas do curso 

y mais três.
b) Das vagas v do IFRN, cinquenta por cento são reservadas para alunos de escolas 

públicas p.
c) A concorrência c para um determinado curso do IFRN é dada pela razão entre o nú-

mero n de candidatos pelo número v de vagas.

8 Segundo dados do Ministério da Educação, em 2002, existiam no Brasil 140 escolas de 
educação profissional; e de 2002 a 2010 serão criadas mais 214 escolas.
a) Determine a expressão numérica correspondente a essa situação.
b) Determine o número de escolas de educação profissional que serão criadas até 2010.

9 No primeiro semestre do ano letivo de um determinado IF, foram matriculados 380 no-
vos estudantes. No segundo semestre, foram matriculados mais 425 novos estudantes. 
No final do ano, do total de alunos novos matriculados, desistiram 35. 
a) Determine a expressão numérica correspondente a essa situação.
b) Determine o valor dessa expressão.

10 Elabore uma situação-problema que seja representada pela expressão numérica:
(2 ∙ 50) + (3 ∙ 75)

11 Calcule o valor das seguintes expressões numéricas.
a) 25 - {20 ∙ [45 ÷ 9 - (3 ∙ 2)]}
b) {(50 - 32 ∙ 5)2 ÷ [210 - (44 - 52 - 62 ÷ 2)]}
c) 7 ∙ 5 + 152 - 82 ÷ 4

NAS ONDAS DOS NÚMEROS
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___________________________________

ÊTA MUNDÃO DIFERENTE!

O mundo é feito de muita coisa ao mesmo tempo. E todas as coisas que existem 
no mundo são diferentes umas das outras. Todas foram geradas a partir de um bichinho 
esquisito chamado célula que, por ser única para cada ser, gerou seres diferentes, por mais 
que todos sejam matéria e alguns tenham a mesma aparência. É por isso que se fala em 
diversidade.

Plantas, insetos, animais, gente, língua nunca são exatamente iguais uns aos outros. 
E é essa diversidade que faz com que o mundo se torne uma coisa ao mesmo tempo intri-
gante, complexa e maravilhosa. Entender o mundo requer um esforço muito grande para 
compreender essa diversidade.

Seus colegas de sala são diferentes de você: pensam 
diferente, porque tiveram pais que pensavam diferente dos 
seus. Um é mais alto, outro mais magro, outro moreno e um 
japonês. Alguns gostam de atletismo, outros de futebol, ou-
tros de xadrez e alguns que nem de esporte gostam. Uns são 
religiosos, outros nem tanto e tem até um ateu. Marina gosta 
de rock; Pedro, de música clássica; Alberto, de forró; e Mário 
não se liga muito em música, mas adora poesia. João adora 
Matemática; Luiza, História; e Manuela, Biologia.

Por isso, se pararmos para observar direitinho o que acontece em nossa volta, va-
mos concluir que não há como pensar no mundo como uma coisa só, pois são muitas, in-
contáveis coisas, com suas características particulares. Já pensou no que estaria pensando 
cada uma das pessoas do mundo no momento em que você lê este texto? Certamente, cada 
um estaria pensando diferente do outro, já que cada um vê o mundo com um olhar próprio 
e tem um modo específico de viver e de enxergar o mundo.

E isso é o que chamamos de diversidade. Entendê-la é um importante passo para 
aceitá-la e aceitá-la, um passo ainda maior para viver bem e feliz. Afinal de contas, não é isso 
que nós buscamos o tempo todo? Não é para isso que trabalhamos, estudamos, nos diver-
timos, enfim, vivemos?

12 Com base no conceito de diversidade trabalhado no texto, releia a seção TERRA À VIS-
TA: PORTUGUÊS, e complete os espaços em branco. Tome como referência o primeiro 
exemplo.
“O que chamamos de diversidade” é um conceito que pode ser aplicado a várias situa-

ções. Em relação à língua, essa diversidade pode ser identificada por meio:
a) Da idade de quem fala
b) ___________________________________
c) ___________________________________
d) ___________________________________
e) ___________________________________

TERRA À VISTA: CIDADANIA

NAS ONDAS DA ÉTICA E CIDADANIA
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Em Língua Portuguesa, você vai continuar conosco a discussão sobre a variação 
linguística iniciada na aula anterior e vai estudar também alguns processos de formação de 
palavras. Em relação ao gênero textual, nosso encontro será com o verbete.

Já em Matemática, você vai ver de onde surgiram e para que servem os números, 
vai estudar o conceito de sistema de numeração, relembrando a diferença entre número, 
numeral e algarismo; e as características dos sistemas de numeração decimal e romano.

Em Cidadania, vai compreender o que é diversidade cultural e entender as diversas 
maneiras por meio das quais a diversidade pode se expressar.

VERBETE

tecn(o) – el.comp. antepositivo, do gr. tékhnē, ēs ‘arte manual, indústria, artesania’; ocorre em 
cultismos da terminologia científica do séc. XIX em diante sob as f. tecne- e tecnic- (< gr. tekh-
nikós, ě, ón): tecnécia, tecnécio, tecnetático, tecnétron/tecnetrônio, técnica, tecnicagem, tecnicali-
dade, tecnicidade, tecnicismo, tecnicização, tecnicizar, tecnicizável, técnico, tecnicólor, tecnicolo-
rido, tecnismo, tecnista, tecnístico, tecnita, tecnitela e sob a f.  tecno- em tecnocracia, tecnocrata, 
tecnocrático, tecnofobia, tecnofóbico, tecnófobo, tecnografia, tecnográfico, tecnógrafo, tecno-
grama, tecnólito, tecnologia, tecnológico, tecnologista, tecnólogo, tecnomástica/tecnonomás-
tica, tecnomorfite/tecnomorfita, tecnomorfito, tecnonímia, tecnônimo, tecnopatia, tecnopático, 
tecnósporo; ver -TECNIA.

tecnologia s.f. (1783 cf.ZT) 1 teoria geral e/ou estudo sistemático sobre técnicas, processos, 
métodos, meios e instrumentos de um ou mais ofícios ou domínios da atividade humana (p. 
ex., indústria, ciência etc.) ‹ o estudo da t. é fundamental na informática › 2 p.met. técnica ou 
conjunto de técnicas de um domínio particular ‹ a t. nutricional › 3 p.ext. qualquer técnica 
moderna e complexa • t. alternativa método de obtenção de energia considerado pouco ou 
nada agressivo ao meio ambiente • t. de ponta ou alta t. técnica avançada, de última geração 
• ETIM gr. tekhnología, as ‘tratado ou dissertação sobre uma arte, exposição das regras de uma 
arte’, formado a partir do rad. gr. tekhno- (de tékhnē ‘arte, artesania, indústria, ciência’) e do rad. 
gr. –logía (de lógos, ou ‘linguagem, proposição’); ver tecn(o)- e –logia; f.hist. 1783 technologia, 
1858 technología.

O gênero do texto 2 é encontrado nos dicionários e, evidentemente, já é velho co-
nhecido seu, não é isso? Trata-se do gênero textual verbete. Esse gênero – típico de dicioná-
rios, enciclopédias, glossários, bem como de textos da mídia em geral – tem como função 
fornecer um conjunto de significados, acepções, exemplos e outras informações importan-
tes a respeito de um vocábulo ou de uma expressão.

SEGUNDA AULA

OBJETIVO DA VIAGEM

PARADA OBRIGATÓRIA

DE OLHO NO TEXTO
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O texto 2 é composto de dois verbetes, retirados do Dicionário Houaiss da Língua 
Portuguesa. A estrutura desse gênero, com certeza, não é novidade para você. Vejamos o vo-
cábulo tecnologia. A primeira palavra, tecnicamente, recebe o nome de entrada, cabeça de 
verbete ou unidade léxica e será o objeto da definição e informação. As entradas são escritas 
em minúsculas e, quando necessário, após cada uma delas, apresentam-se a classificação 
gramatical, a origem da palavra entre parênteses e, em seguida, as diversas acepções que o 
vocábulo pode assumir em diferentes contextos.

Para o vocábulo tecnologia, por exemplo, você lê que ele é um substantivo femini-
no (s.f.) e entre parênteses a data em que ele foi registrado na escrita pela primeira vez. Lê 
também que a origem desse vocábulo é grega (do gr.tékhnē,ēs) e, por fim, lê que o termo 
apresenta diferentes significados, que são apresentados em alguns exemplos.

Outro ponto muito importante é que, em sua estrutura, o verbete que aparece nos 
dicionários e nas enciclopédias sempre apresenta muitas abreviaturas, devido à necessida-
de de apresentar muitas informações em pouco espaço. É importante que você as compre-
enda, pois sempre trazem dados interessantes.

Consultar um bom dicionário é sempre importante para ver quais os significados 
em que normalmente um vocábulo é utilizado. Mas é fundamental observar a palavra em 
seu contexto de uso para poder definir qual o sentido que ela tem no texto que você lê ou 
ouve. Muitas vezes, criamos sentidos novos para antigas palavras (usamos ou criamos neo-
logismos e, com eles, mudamos a nossa língua!) e esse novo sentido só é determinado no 
próprio texto. 

13 Veja o trecho retirado do texto 2 e tente escrever o que significa.

No primeiro verbete, você deve ter lido muitas palavras 
que não conhece (como todo mundo, claro!). Por exemplo: tecno-
cracia, tecnofobia, tecnopatia; enquanto outras são mais conheci-
das, como técnica ou tecnologia. Mas, com certeza, pela presença 
do elemento de composição tecn(o), você deve ter imaginado 
que elas têm algo em comum: o significado desse elemento (arte 
manual, indústria, artesania).

Veja ao lado como agrupamos essas palavras:

14  Segundo o verbete, o vocábulo tecnologia:
a) Significa alta tecnologia.
b) É formado por dois radicais gregos.
c) É sinônimo de tecnologia de ponta.
d) Já era utilizado com a mesma grafia em 1783.

tecn(o) – el.comp. antepositivo, do gr. tékhnē, ēs ‘arte manual, indústria, artesania’; ocorre em 
cultismos da terminologia científica do séc. XIX em diante sob as f. tecne- e tecnic- (< gr. tekh-
nikós, ě, ón)

Tecn(o)

fobia

cracia

ica

patia

logia

NAS ONDAS DO TEXTO

TERRA À VISTA: PORTUGUÊS
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Vamos pensar um pouco em algumas dessas palavras, analisando seus elementos 
de composição. Se dissermos a você que o elemento de composição –cracia significa poder, 
autoridade, força, com certeza, você vai imaginar que o significado de tecnocracia é o poder 
ou a autoridade da arte manual, da indústria, quer dizer o “tecn(o)” é quem manda! Se você 
for conferir no dicionário vai encontrar: sistema político ou social baseado na supremacia dos 
técnicos. Viu como ficou muito próximo?

Vamos pensar agora em tecnofobia. Na sua gramática ou no seu dicionário, você 
vai encontrar que o elemento de composição –fobia significa ação de amedrontar, dar medo, 
assustar, então, você já deve ter concluído que tecnofobia significa medo da técnica ou medo 
da tecnologia. 

Esses dois exemplos servem para lhe mostrar que os elementos de composição tra-
zem gravadas significações que emprestam às palavras e conhecê-los (não decorar!!) ajuda 
a compreender o que lemos e ouvimos. Mas é sempre bom lembrar que a palavra ganha 
sentido quando está sendo utilizada nos textos em nosso cotidiano. Por exemplo, dizer que 
alguém é tecnófobo pode ser pejorativo, eu posso estar querendo dizer que essa pessoa é 
atrasada, resistente às novas tecnologias e que vê com restrição tudo o que vem da técnica 
e da tecnologia.

Nessa nossa conversa, usamos várias vezes a expressão elementos de composição. 
Você lembra o que é? São “pedacinhos” que trazem a acepção principal da palavra. E já que 
falamos em elementos de composição, vamos ver um processo de formação de palavras: a 
composição?

A composição consiste em formar uma nova palavra pela união de dois ou 
mais radicais.

Antes de prosseguir, vale relembrar o que é um radical. É ele que une as palavras 
numa mesma família e lhes transmite uma base comum de significação. Entre elas, existe 
uma da qual se originam as demais. Por isso, dizemos que existem as palavras primitivas e 
as derivadas.
Ex.15: Escola, escolar, escolas, escolarização.

O processo de composição foi muito utilizado no século XIX para, a partir de radi-
cais gregos e latinos, produzir neologismos nas áreas da filosofia, da literatura, da tecnologia 
e da técnica, numa época de grande desenvolvimento da civilização.

Leia os exemplos a seguir, observando a palavra em destaque:
Ex.16: O estudo da tecnologia é fundamental na informática.

Observe agora esse outro exemplo:
Ex.17: Tecnologia alternativa: método de obtenção de energia considerado pouco ou 

nada agressivo ao meio ambiente.
Observe que, nesse caso, a junção desses dois elementos apresenta um significado 

muito diferente, ou seja, essas novas palavras (tecnologia alternativa e meio ambiente) re-
presentam uma ideia autônoma, diferente das noções expressas pelos seus componentes. 
Esse é outro processo de composição muito comum na nossa língua. No caso específico do 
exemplo 16, a composição ocorreu por justaposição, porque as palavras estão simplesmen-
te unidas sem alteração.

Mas nem sempre essa harmonia ocorre. É muito comum que um dos elementos ou 
os dois percam letras. Veja um exemplo a seguir:
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Ex.18: Embora ele seja tecnófobo, já aprendeu a usar o computador.
No exemplo 18, a composição ocorreu com perda de letras (embora = em + boa + 

hora), por isso, o processo é denominado de aglutinação. 
Além da composição, podemos formar palavras por derivação.

RETORNO

As desinências servem para indicar o gênero e o número nos substantivos, adjetivos e em 
alguns pronomes; e, no verbo, o número e a pessoa.

15 Você saberia dizer quais são os radicais dos seguintes grupos de palavras? Sublinhe-os.
a) Técnico, tecnólogo, tecnologia, tecnicista.
b) Processo, processar, processamento, processador.
c) Verbo, verbete, verbal, verbalizar.

16 Complete o quadro a seguir, acrescentando afixos (sufixos ou prefixos), formando pala-
vras segundo a classe gramatical solicitada. Siga o exemplo. Observe que nem sempre é 
possível formar todas as classes de palavras.

Radical Substantivo Adjetivo Advérbio

cultur cultura cultural culturalmente
étic
profis
diver
veloc

Na derivação, incluímos desinências, afixos ou uma vogal temática ao radical.

Os afixos são elementos que modificam o sentido do radical a que se ligam. Quan-
do o elemento vem antes do radical, temos a derivação prefixal e, quando o elemento vem 
depois, diz-se que ocorreu uma derivação sufixal. 

Esses afixos têm sentido em si mesmos. Assim, caso você queira acrescentar ao ra-
dical o sentido de movimento para dentro, pode utilizar o prefixo in-, como, por exemplo, 
em interior. Caso você queira acrescentar a ideia de posição ao lado, pode utilizar o prefixo 
justa-, como na palavra justaposição. Para formar aumentativos, você pode usar os sufixos 
-ão, -aça(o), -anzil, ou -aréu.

A derivação, por meio de sufixos, forma substantivos, adjetivos, verbos e advérbios. 
O radical escol-, origina escola, escolarização (ambos substantivos), escolar (adjetivo) e es-
colarizar (verbo). 

Nas gramáticas, você encontra listas de radicais, prefixos e sufixos formadores de 
palavras em nosso idioma, mas não adianta decorá-los, mais vale saber o seu significado.

NAS ONDAS DA LÍNGUA
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17 Utilize os prefixos gregos e/ou latinos adequados para formar novas palavras que te-
nham o sentido solicitado. Consulte uma gramática, se necessário.

Palavra Sentido Exemplo

pôr repetição
pôr anteriormente antepor
pôr posteriormente
fazer movimento contrário
fazer repetição

Você acabou de estudar, em Língua Portuguesa, algumas características do gênero 
verbete, não é mesmo? Para iniciarmos nosso estudo em Matemática, vamos chamar sua 
atenção para duas informações contidas em cada um dos vocábulos estudados nesse gêne-
ro textual, ok?

A primeira diz respeito ao elemento de composição tecno: segundo o texto, esse 
elemento começa a ocorrer em cultismos da terminologia científica do século XIX.

A segunda informação versa sobre o vocábulo tecnologia: o texto informa que o 
primeiro registro escrito dessa palavra data de 1783.

Você percebeu que essas duas informações fornecem números escritos com sím-
bolos distintos? Essa forma de “escrever” os números será estudada por você nessa aula de 
Matemática que iniciará com um breve panorama de onde surgiram os números e para que 
eles servem.

SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL E ROMANO

O surgimento dos números
Os primeiros homens que habitavam nosso planeta 

viviam da caça e da coleta, competindo com outros animais 
e utilizando como recursos de sobrevivência pedras, paus e o 
fogo. Para esses homens, o conhecimento matemático se res-
tringia a noções de mais/menos, maior/menor, além de algu-
mas formas. 

Com o passar do tempo, o homem foi incorporando 
novos conhecimentos e foi surgindo, por exemplo, a necessi-
dade de contar. O processo de contagem, fez com que se crias-
sem símbolos que relacionassem quantidades: os números.

Para que servem os números?
Você já reparou que os números estão presentes em muitas situações cotidianas? 

Veja alguns exemplos:

CRUZAMENTO DE ROTAS

TERRA À VISTA: MATEMÁTICA
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De acordo com os exemplos, você pode perceber que os números têm função de 
contar, medir, ordenar e codificar.

Sistema de numeração
Você já deve ter ouvido o seu professor de Matemática falar, muitas vezes, sobre 

números, numerais e algarismos, não é mesmo? Mas você sabe o que significa cada um 
desses termos?

Número é a ideia de quantidade que nos vem à mente, quando contamos, medi-
mos, ordenamos ou codificamos.

Numeral é toda representação de um número, seja ela escrita, falada ou indicada. 
Algarismo é todo símbolo numérico que usamos para formar os numerais escritos. 

Ex.19: 

Número Numeral Algarismo indo-arábico Algarismo romano

Dez 10 1 e 0 X e I
Cinquenta 50 5 e 0 L

Agora, que você já relembrou a distinção entre número, numeral e algarismo, veja o 
que é um sistema de numeração.

Um sistema de numeração é todo conjunto de regras para a produção siste-
mática de numerais.

Sistema de numeração decimal
O sistema de numeração decimal foi inventado 

pelos hindus e aperfeiçoado e divulgado na Europa pelos 
árabes. Por esse motivo, os dez símbolos utilizados para 
representar os números denominam-se algarismos indo-
-arábicos. São eles: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Os símbolos criados pelos hindus sofreram algu-

A população do estado do Rio Grande do 
Norte é de 3 013 740 habitantes. 

O Rio Grande do Norte possui uma área 
territorial de 52.796,79 Km2.

O IFRN foi avaliado como tendo o melhor 
ensino superior no RN, é o 40º colocado em todo o 
país, entre as 1 837 instituições avaliadas, pelo INEP, 
em 2008.

O código de discagem direta a distância 
(DDD) do Rio Grande do Norte é 84. 

Contagem

Medição

Ordenação

Codificação

HINDU
300 a.c.

HINDU
500 a.c.

ÁRABE
900 d.c.
ÁRABE

(ESPANHA
1 000 d.c.
ITALIANO
1 400 d.c.

ATUAL
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mas modificações ao longo do tempo, conforme você pode observar no quadro da página 
anterior. Veja, por exemplo, que o símbolo referente ao zero vai surgir no ano de 500 a.C.

Veja algumas características do sistema de numeração decimal:
•	 É posicional, pois cada algarismo tem um valor de acordo com a posição que ele 

ocupa no numeral. Veja o valor posicional do algarismo 6 nos seguintes numerais:

•	 Cada algarismo, da esquerda para a direita, vale dez vezes mais que o anterior. Ob-
serve a seguir:

•	 As posições ocupadas pelos algarismos em um número são chamadas de classes 
(unidades simples, milhares, milhões...). As classes são divididas em ordens (unidade, deze-
na, centena). 

Classes Milhões Milhares Unidades simples

O
rd

en
s

Ce
nt

en
a 

de
 m

ilh
ão

D
ez

en
a 

de
 m

ilh
ão

U
ni

da
de

 d
e 

m
ilh

ão

Ce
nt

en
a 

de
 m

ilh
ar

D
ez

en
a 

de
 m

ilh
ar

U
ni

da
de

 d
e 

m
ilh

ar

Ce
nt

en
a

D
ez

en
a

U
ni

da
de

Como os números são divididos em classes e ordens, fica fácil ler e escrever os nú-
meros no sistema de numeração decimal. Observe, nos exemplos, como os números desta-
cados são lidos.
Ex.20: O primeiro registro escrito da palavra tecnologia data de 1783.

Classes Milhares Unidades simples

Ordens C D U C D U
1 7 8 3

Leitura: 1 783 = um mil setecentos e oitenta e três.
Número decomposto: 1 783 = 1 ∙ 1 000 + 7 ∙ 100 + 8 ∙ 10 + 3 ∙ 1.

Ex.21: Em 1999, o número de cursos de educação profissional de nível básico, no Brasil, 
era de 27 555.

Classes Milhares Unidades simples

Ordens C D U C D U
2 7 5 5 5

Leitura: 27 555 = vinte e sete mil quinhentos e cinquenta e cinco.

6 6 6 6
6
60
600
6 000

56 65

6 unidades 6 dezenas
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Número decomposto: 27 555 = 2 ∙ 10 000 + 7 ∙ 1 000 + 5 ∙ 100 + 5 ∙ 10 + 5 ∙ 1.

Sistema de numeração romano
O sistema de numeração romano surgiu há, aproximadamente, quatro séculos an-

tes de Cristo, e foi muito utilizado na Europa antes do aparecimento dos algarismos indo-
arábicos. Atualmente, é utilizado em algumas situações como:

O sistema de numeração romano utiliza sete letras do nosso alfabeto. Veja, no qua-
dro a seguir, os valores que cada letra representa no sistema de numeração decimal.

I V X L C D M

1 5 10 50 100 500 1 000

Para representar um número no sistema de numeração romano devemos seguir as 
seguintes regras:

•	 Se um algarismo de valor menor é escrito à direita de outro, o valor menor é adicio-
nado ao valor maior.

a) XI = 10 + 1 = 11.
b) MLX = 1 000 + 50 + 10 = 1 060.
•	 Se um algarismo de valor menor é escrito à esquerda de um algarismo de valor 

maior, o valor menor é subtraído do valor maior.
a) IV = 5 - 1 = 4.
b) CD = 500 - 100 = 400.
•	 Somente os algarismos I, X, C e M podem ser repetidos seguidamente, no máximo, 

Intercala-se a conjunção “e” entre as centenas e as dezenas e entre estas e as unidades; não se 
coloca vírgula entre uma classe e outra e não se usa ponto na escrita dos anos.

ATENÇÃO

Mostradores de relógios Nomes de reis

Enumeração de capítulos de livros Nomes de papas

Bento XVI

Dom João IV

 Capítulo XX 
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até três vezes. Observe:
Ex.: III = 3
Ex.: CCC = 300

•	 Usa-se um traço horizontal acima do algarismo para que o seu valor seja multipli-
cado por mil.

Ex.: M = 1 000 ∙ 1 000 = 1 000 000 
Ex.: CL = 150 ∙ 1 000 = 150 000

18 Classifique, de acordo com a função, os numerais destacados em cada uma das seguin-
tes informações:
a) A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica teve sua origem no ano 

de 1909.
b) O Fala Brasil é a central telefônica do Ministério da Educação para atendimento ao 

cidadão. Por meio do número 0800 616161, as pessoas podem se comunicar gratui-
tamente com o MEC, de qualquer parte do país.

c) O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos entrou em vigência no 1° semestre de 2008, 
sendo considerado um importante instrumento de divulgação e regulação da oferta 
de cursos técnicos em todo o Brasil.

19 Utilize os algarismos indo-arábicos para representar os numerais que estão escritos por 
extenso nas seguintes informações:
a) Segundo dados do IBGE, o Brasil possui cento e noventa e um milhões setecentos e 

noventa mil e novecentos habitantes.
b) O Brasil possui cinco mil quinhentos e sessenta e quatro municípios.

20 Para numerar todas as páginas de um determinado documento sobre educação profis-
sional, foram utilizados 270 algarismos. Considerando que a numeração partiu do nú-
mero 1, qual o número de páginas desse documento?

21 Escreva o valor relativo do algarismo 1 em cada um dos numerais destacados nos itens 
a seguir.
a) O dia dos professores é comemorado em 15 de outubro.
b) A Lei nº 11 534, de 25 de outubro de 2007, dispõe sobre a criação de Escolas Técnicas 

e Agrotécnicas Federais e dá outras providências.
c) De 1909 a 2002, foram construídas 140 escolas técnicas no país.

“SOU TREZENTOS, SOU TREZENTOS E CINQUENTA”1

Como posso definir o que sou realmente tendo nascido num país como o Brasil, tão 
misturado? Sou negro? Sou Índio? Europeu? Todos ao mesmo tempo? Sou o resultado dessa 

1 Título de poesia de Mário de Andrade.

NAS ONDAS DOS NÚMEROS

TERRA À VISTA: CIDADANIA
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grande mistura de culturas que aconteceu e acontece todo dia no mundo. Por isso, me sin-
to diferente de todos, mas não superior a ninguém. E, por isso mesmo, respeito os que são 
diferentes de mim. Olha lá um japonês! Vejam aquele italiano! Olhem aquele pankaruru! E 
aquele coreano? Como são diferentes essas pessoas! Como vivem diferente! O indiano não 
come carne de vaca; o chinês come espetinho de escorpião; no nordeste, aipim é macaxeira; 
em Israel, a maioria é judeu; na palestina, a maioria é mulçumana. Olhem: naquela rua vai 
um budista; na outra, um mulçumano conversando com um católico e acenando para um 
hindu. Como são diferentes essas pessoas! Isso porque nasceram e viveram em culturas di-
ferentes. Têm religião diferentes, casas diferentes, comidas diferentes, costumes diferentes. 
Isso é diversidade cultural.

Cada um faz parte de uma cultura diferente das outras. Cada um fala uma língua 
diferente das demais, veste-se diferentemente, tem regras próprias de convivência que são 
particulares de seu grupo, de sua cultura. Por isso, posso até estranhar a forma como vivem, 
mas não posso criticar e desrespeitá-la. Cada um vive de acordo com sua cultura.

Quando alguém desrespeita essa regra, está violando um princípio básico da con-
vivência entre os seres humanos: o respeito à diversidade. E quando isso ocorre, em geral, 
resulta em conflitos absurdos, ou em atos de intolerância que violam até mesmo o direito 
à vida. E eu, que vivo num país tão diverso, tão plural, não posso pensar e agir assim. Afinal 
de contas, nem mesmo sei o que sou. Sou branco? Sou negro? Índio? “Sou trezentos, sou 
trezentos e cinquenta.”

22 Relacionando o título do texto ao seu conteúdo, podemos afirmar que ser “trezentos e 
cinquenta” quer dizer:
a) Ser, ao mesmo tempo, um ser humano e três dezenas de outros seres humanos dife-

rentes um dos outros.
b) Estar mudando constantemente de religião, falar mais de dois idiomas e ter hábitos 

de culturas diferentes.
c) Ser representante de uma cultura que é formada com a contribuição de diversas 

outras culturas.
d) Ser, ao mesmo tempo, negro, índio, branco e agir conforme cada uma dessas etnias 

em situações diversas.

Em Língua Portuguesa, você vai estudar mais alguns processos de formação de pa-
lavras (derivação parassintética, derivação imprópria, abreviação, siglas, abreviaturas) e um 
outro gênero textual: o organograma.

Nesta aula de Matemática, você verá que os números são organizados em Conjun-
tos Numéricos e estudará quais as principais características de cada conjunto numérico. 

Em Cidadania, você vai compreender como se formou a imensa quantidade de pro-
fissões que temos no mundo de hoje e qual a sua importância para a sociedade.

TERCEIRA AULA

NAS ONDAS DA ÉTICA E CIDADANIA

OBJETIVO DA VIAGEM
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ORGANOGRAMA

O texto 3 é um organograma, cuja finalidade é representar graficamente (-grama) 
como se organizam (organo-) as relações hierárquicas dentro de uma mesma instituição ou 
entre instituições que pertencem a uma rede. Utilizando o mínimo de palavras, o texto faz 
uma espécie de esquema descritivo formado por linhas verticais e horizontais. A lógica de 
leitura é semelhante à lógica de um texto verbal, pois lemos de cima para baixo e da esquer-
da para a direita.

Observe que o esquema parte de um raciocínio do todo para a parte e, dessa for-
ma, apresenta, na primeira linha, destacado um quadrado único, que é hierarquicamente 
superior a todos os demais. No nosso organograma, esse quadrado representa a SETEC, a 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Logo abaixo, vêm outros, numa segunda 
linha de hierarquia, que são a Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão e o Gabinete. 
Observe que esses quadrados não estão ligados aos que se encontram logo abaixo deles, de 
forma direta, por meio de nenhuma linha. Isso indica que não existe entre eles uma relação 
direta de hierarquia. Numa terceira linha, aparecem as diretorias, que estão num mesmo 
nível hierárquico entre si, e, por isso, apresentam-se alinhadas horizontalmente. 

Como você pôde comprovar com a leitura do texto 3, o organograma tem algumas 
características bem específicas. Uma delas é o fato de se apresentar como um esquema que 
pretende mostrar as diferentes relações hierárquicas existentes em uma determinada or-
ganização social. Outra, é o fato de utilizar, para isso, linhas verticais e horizontais, unindo 
quadrados, círculos ou qualquer outra forma que possa expressar ideias de inter-relação ou 
de dependência entre os diversos setores da empresa ou de instituições que pertençam a 
um grupo ou uma rede.

Na verdade, o desenho de um organograma expressa uma visão de administração 
e, por isso, não é um gênero textual dos mais fáceis de serem produzidos nem compreendi-
dos. Há diversos tipos de organogramas como, por exemplo, os organogramas em barras, 
em setores, informativos etc. O importante, porém, para a compreensão desse gênero tex-
tual, é que compreendamos suas principais finalidades: mostrar os órgãos componentes da 
estrutura organizacional, expressar o posicionamento hierárquico, a sua interdependência 
e os canais de comunicação existentes entre eles. Assim, você, ao ler o organograma de uma 
empresa, terá uma visão geral dela ou de sua organização administrativa.

Gabinete (GAB)Coordenação Geral de 
Planejamento e Gestão (CGPG)

Diretoria de Desenvolvimento da 
Rede Federal de Educação 

Pro�ssional e Tecnológica (DDRFEPT)

Diretoria de Regulação e Supervisão 
de Educação Pro�ssional e 

Tecnológica (DRSEPT)

Diretoria de Articulação e Projetos 
Especiais (DAPE)

Diretoria de Formulação de Políticas 
de Educação Pro�ssional e 

Tecnológica (DPEPT)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL (SETEC)

PARADA OBRIGATÓRIA

DE OLHO NO TEXTO
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Na aula anterior, você revisou a formação de palavras por composição e derivação. 
Agora está na hora de continuar a ver como a nossa língua é rica em processos de formação 
de palavras. 

Pode ocorrer também de se formarem palavras com o 
acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo. Na palavra amanhecer, ao 
radical manh- foi acrescentado, simultaneamente, o prefixo a- e o 
sufixo -ecer. Chamamos a esse processo de derivação parassintéti-
ca. É bom lembrar também que não existem as formas amanhe ou 
manhecer. 

As palavras formadas por parassíntese exigem a presença dos dois afixos ao mesmo 
tempo, diferentemente de palavras como infelizmente. Nesse caso, à palavra infeliz, que é 
formada por derivação prefixal, acrescentamos o sufixo -mente. Ou à palavra felizmente for-
mada por derivação sufixal acrescentamos o prefixo in-.

A parassíntese é muito comum para a criação de verbos com os prefixos -a ou em- 
(ou sua forma en-), aliado aos sufixos -ecer ou -ar (ex.: abotoar, ensurdecer).

Existe ainda o processo de derivação imprópria, que ocorre quando mudamos a 
classe gramatical sem que a forma da palavra sofra alteração.

Leia os exemplos a seguir: 
Ex.22: O novo diretor da DAPE se chama Jorge Coelho. 

Nesse exemplo, temos a mudança de classe gramatical da palavra 
coelho que originalmente é um substantivo comum e foi utilizado como 
substantivo próprio. Vamos ver outro exemplo?
Ex.23: No jantar de confraternização, foi mostrado o novo organograma da SETEC.

No exemplo 23, o verbo jantar está sendo utilizado como um substantivo.
Existe ainda um processo de formação de palavras que consiste em reduzir longos 

títulos a “palavras” curtas. Trata-se de um processo de criação de palavras em que se juntam, 
na maioria das vezes, as letras iniciais de uma expressão para formar uma palavra nova. São 

23 O organograma da SETEC mostra que:
a) As diretorias estão subordinadas ao GAB.
b) Existe um nível de subordinação entre as diretorias.
c) As quatro diretorias estão ligadas diretamente à SETEC.
d) O Gabinete é um órgão ligado diretamente às diretorias.

24 Seguindo o exemplo do texto 3, monte um organograma de uma escola em que, na pri-
meira linha hierárquica, esteja a diretoria (DIR), numa segunda linha, os departamentos 
de Educação Presencial (DEP), o de Educação a Distância (DED), o de Assistência Estu-
dantil (DAE), o de Administração do Patrimônio (DAP). Ligados ao DEP, numa terceira 
linha de hierarquia, a Coordenação do Curso de Educação Ambiental (CEA) e a Coorde-
nação do Curso de Redes de Computadores (CRECOM) e ligados ao DED, os cursos de 
licenciatura em Espanhol (CLE) e o de Tecnologia em Automação Industrial (TAI).

TERRA À VISTA: PORTUGUÊS

NAS ONDAS DO TEXTO
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25 Utilize a abreviação, a abreviatura, a sigla ou o símbolo correspondente a cada palavra 
em destaque nos itens a seguir. 
a) O sistema de numeração romano surgiu no século IV antes de Cristo.
b) Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil possui cerca 

de cento e noventa e um milhões de habitantes, distribuídos em 8 milhões e 500 mil 
metros quadrados de superfície.

c) A BR 101 começa no Rio Grande do Norte e termina no Rio Grande do Sul.
d) Exige-se uma fotografia 3x4 para a inscrição do candidato.
e) O expediente matutino normalmente vai de 8 horas da manhã às 12 ou 12 horas e 

30 minutos.

as siglas. As letras iniciais da expressão Diretoria de Articulação e Projetos Especiais com-
põem a sigla DAPE. Observe que, no caso da SETEC, a Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica, nem todas as iniciais foram utilizadas.

Mas não é só isso. A sigla pode passar a ser percebida com uma palavra primitiva e, 
consequentemente, originar novas palavras (neologismo). 
Ex.24: Nós que fazemos os IFs somos a comunidade iefiana.

E a abreviação? Esse é outro processo de formação de palavras, também chamado 
de redução. Consiste em reduzir palavras: tecno em vez de tecnologia ou tecnológico (Por 
exemplo: música tecno); moto, em vez de motocicleta; fotos, em vez de fotografias.

Nesses casos, a forma abreviada assumiu o significado da forma primitiva.
Já a abreviatura é a escrita reduzida de uma pa-

lavra seguida de um ponto: veja que para adjetivo: adj.; 
para substantivo masculino: s.m.; para et cetera: etc. 

Também se deve distinguir o símbolo. Os símbo-
los são utilizados para indicar distância, tempo, volume 
e outras medidas científicas e nunca apresentam ponto 
nem plural. Para representar o metro quadrado, use o 
símbolo m2; para indicar as horas e os minutos, use os 
símbolos h e min: 12h; 12h30min ou 12h30.

Vale lembrar que os símbolos são sempre escri-
tos em letra minúscula, exceto quando fazem referência 
a um nome próprio: 12W.

Esses processos de formação de palavras são 
constantemente utilizados por todos nós falantes, e com 
eles, atuamos sobre a língua, modificando-a a todo ins-
tante, embora não tenhamos consciência disso.

RETORNO

Tanto as abreviaturas quanto as siglas fazem plural normalmente, utilizando-se a letra s.

O símbolo W é uma homenagem 
ao cientista James Watt (1736-
1819), que aperfeiçoou a máqui-
na a vapor.

NAS ONDAS DA LÍNGUA
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CONJUNTOS NUMÉRICOS

Observe o diagrama acima. Ele mostra, de maneira concisa, como se organizam os 
conjuntos numéricos que vamos estudar. Veja que o Conjunto dos Números Reais (IR) é for-
mado pelo Conjunto dos Números Racionais e o Conjunto dos Números Irracionais. 

Observe que o Conjunto dos Números Racionais é formado pela união do Conjunto 
dos Números Inteiros com os números fracionários.

Veja, também, que o Conjunto dos Números Inteiros é formado pelo Conjunto dos 
Números Naturais unido aos números negativos.

Em linguagem matemática, temos:
IR = I ∪ Q
N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R
R ⊃ Q ⊃ Z ⊃ N

∪ = união ⊃ = contém ⊂ = está contido

Você estudou, na seção DE OLHO NO TEXTO, que o vocábulo organograma possui 
o radical grama, que significa registro escrito, não é mesmo? Assim, você pode concluir que 
o organograma é um gênero textual que registra a estrutura de uma instituição, priorizando 
em sua representação a quantidade, a disposição e a hierarquia de seus órgãos.

Você já deve ter se deparado com outros vocábulos que também apresentam esse 
sufixo, como por exemplo, o vocábulo diagrama, não é verdade?

Consultando o dicionário encontramos a seguinte acepção para esse vocábulo “re-
presentação gráfica, por meio de figuras geométricas (pontos, linhas, áreas) de fatos, fenô-
menos, grandezas ou da relação entre elas” (HOUAISS, 1991, p. 1030). Essa representação 
gráfica também faz parte da linguagem matemática e serve para que possamos visualizar 
conteúdos e relações matemáticas. 

Portanto, vamos utilizar um diagrama para estudar o assunto de matemática desta 
aula - os Conjuntos Numéricos. Nesse diagrama, você verá que os números são organizados 
em conjuntos. Além disso, você verá que cada conjunto numérico possui propriedades e em 
quais situações eles podem ser aplicados. 

f ) O período letivo vai de fevereiro a novembro.
g) Este livro tem 360 páginas?

Números Reais

Números Racionais

Números Irracionais

Números Inteiros

Números Fracionários

Números Naturais

Números Negativos

TERRA À VISTA: MATEMÁTICA

CRUZAMENTO DE ROTAS
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Agora que você já teve uma visão geral da relação entre os conjuntos numéricos, 
vamos estudar as características de cada um deles a partir de alguma situação em que são 
aplicados. Vamos lá!

Conjunto dos Números Naturais
Com a leitura do organograma da seção PARADA OBRIGATÓRIA você deve ter per-

cebido que a estrutura organizacional da SETEC possui 4 diretorias, 1 coordenação, 1 ga-
binete e 1 secretaria. Mas como você chegou a esses números? Você teve que fazer uma 
contagem, não é mesmo?

Pois saiba que os números relacionados às situações de contagem pertencem ao 
Conjunto dos Números Naturais.

O conjunto dos números naturais é identificado pelo símbolo Ν e pode ser repre-
sentado entre chaves:

Conjunto dos Números Inteiros
Nesta unidade, você viu que a rede federal de educação profissional é formada por 

inúmeras instituições distribuídas nas cinco regiões brasileiras. Nessas regiões, existe uma 
diversidade muito grande, inclusive no que diz respeito às temperaturas. Veja as imagens 
abaixo, que retratam dois municípios e suas respectivas temperaturas.

Observe que o termômetro, em Bento Gonçalves, no estado do Rio Grande do Sul, 
está registrando uma temperatura negativa (-5 °C). Já em Maceió, em Alagoas, o termômetro 
está registrando uma temperatura positiva (20 °C ou +20 °C). 

Esse é um exemplo que retrata a utilização dos números negativos que, juntamente 
com os números naturais, formam mais um conjunto numérico: o Conjunto dos Números 
Inteiros. 

O Conjunto dos Números Inteiros é representado por:

Ν = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ... }

20

0
5

10
15

-5
-10
-15

°C

Bento Gonçalves-RS

20

0
5

10
15

-5
-10
-15

°C

Maceió-AL

Ζ = {... - 5, -4, -3, -2, -1, 0; 1; 2; 3; 4; 5 ...}

RETORNO

O símbolo Z tem origem na palavra alemã Zahl, que significa algarismo.
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Conjunto dos Números Racionais
Antes de iniciarmos o estudo sobre números racionais, vamos recordar um pouco 

as frações, que é um conteúdo que tem uma relação direta com esse conjunto numérico.

O que é uma fração?
Para responder a essa pergunta, considere um retângulo qualquer 

(figura 3) como um inteiro, divida-o em duas partes iguais e pinte uma das 
partes.

Perceba que a parte pintada desse retângulo equivalerá à metade do retângulo ou 
1
2

 do retângulo.
Assim, cada parte em que foi dividido o retângulo representa uma fração desse 

retângulo.

Veja abaixo o significado de cada componente de uma fração:

Observe que, na fração 1
2

, o numerador (1) é menor que o denominador (2). Nesse 

caso, podemos dizer que a fração 1
2

 é uma fração própria.

Além de representar a fração de um inteiro, também podemos representar, por 
meio de frações, um inteiro ou mais de um inteiro. Observe a figura 4:

Veja que, no primeiro círculo, a parte pintada representa a fração 5
5

 ou um inteiro e 

o segundo representa 3
5

. Assim, a fração que representa a parte azul é 8
5

.

Observe que 8
5

 é um número fracionário maior que um inteiro. Nesse caso, a fração 

A Fração é um número que representa uma ou mais partes iguais em que foi 
dividida uma unidade ou um inteiro. 

Denominador: indica o número de partes 
em que foi dividido o inteiro.

Numerador: indica o número de partes 
que foram tomadas do inteiro.

O traço indica divisão
1
2

A fração própria é aquela cujo numerador é menor que o denominador.

Figura 4  

Figura 3  
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é denominada imprópria.

Agora observe o que acontece se pintarmos todas as partes do segundo círculo.

Nesse caso, a fração que representa a parte azul é 10
5

 ou 2 inteiros. Note que 10 é 

múltiplo de 5. Nesse caso, ao efetuarmos a divisão do numerador (10) pelo denominador 

(5), encontramos um número inteiro (2). Assim, podemos dizer que a fração 10
5

 é uma 

fração aparente.

Agora, observe a figura 6. Veja que as três frações representam a mesma parte do 
todo. Por esse motivo, essas frações são chamadas frações equivalentes.

A fração imprópria possui o numerador maior que o denominador.

A fração aparente é uma fração imprópria cujo numerador é múltiplo do de-
nominador.

RETORNO

Observe que:

A representação 13
5

 é denominada forma mista.

8 3 3 3
5

 = 
5
5

 + 
5

 = 1 + 
5

 = 1
5

RETORNO

Para obtermos frações equivalentes a uma determinada fração, basta mul-
tiplicarmos ou dividirmos, simultaneamente, o numerador e o denominador por um 
mesmo número diferente de zero.

1 2 4
 =  = 

4 8 16

2⋅2⋅

2⋅2⋅

Figura 5  

Figura 6  

1
4

2
8

4
16
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Observe também que a fração 1
4

 é a fração mais simples que representa a quanti-

dade, pois ela indica a divisão do inteiro no menor número de partes. Nesse caso, a fração 

1
4

 é a forma simplificada das frações 2
8

 e 4
16

. A fração é chamada de fração irredutível, pois 

não admite mais nenhuma simplificação.

Leitura de frações:
•	 Se o denominador for 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, lemos o número que está no numerador 

acrescido de meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, respectivamente.
•	 Se o denominador for 10, 100, 1000, ..., lemos o número que está no numerador 

acrescido de décimos, centésimos, milésimos e assim por diante.

•	 Outros denominadores: lemos o número que está no numerador e o número que 

está no denominador acrescido da palavra avos. Por exemplo: 4
16

 (dois quinze avos).

Agora que você fez uma revisão sobre frações, vamos estudar o conjunto numérico 
ao qual as frações pertencem.

Então vamos a um exemplo prático. Você já viu, nesta Unidade Didática, que meta-

de das vagas dos Institutos Federais de educação deve ser destinada à educação profissional 

técnica de Nível Médio na forma de cursos integrados, ou seja, 1
2

 das vagas estarão concen-

tradas nesse nível de ensino.

A fração 1
2

 representa uma divisão. Se efetuarmos essa divisão, temos:

Note que, nessa divisão, o quociente (0,5) não é um número natural. Nem sem-
pre o quociente de dois números inteiros resultará em um número inteiro. Quando isso 
acontecer, como no caso do exemplo acima, esse número pertencerá ao Conjunto dos 
Números Racionais, que são todos os números que podem ser expressos na forma de 
uma fração.

Todo número que pode ser colocado na forma de fração, cujo numerador é um nú-
mero inteiro qualquer e cujo denominador, um número inteiro diferente de zero, é chamado 
de número racional.

Na linguagem matemática, definimos o Conjunto dos Números Racionais da se-
guinte forma:

Q = m  Z  n  Z e n  
m
n

/ , ≠ 0∈ ∈; ;

0   0,5
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Conjunto dos Números Irracionais
Agora que você já revisou as características dos Conjuntos dos Números Naturais, 

Inteiros e Racionais, deve estar se perguntando: e aqueles números que têm infinitas casas 
após a vírgula e não se repetem periodicamente?

Pois bem! Existe um conjunto numérico que abrange esses números: é o Conjunto 
dos Números Irracionais. Esse conjunto é representado pelo símbolo I. A característica fun-
damental dos números irracionais é que eles têm infinitas casas decimais que não formam 
um período. Veja alguns exemplos de números irracionais:
Ex.25: 

Ex.26: 
Mais adiante, quando você aprofundar seus estudos em Geometria, irá conhecer 

um dos números irracionais mais famosos: o π (Pi), cujo valor é 3,141592654...

A reta numerada
Podemos representar os números reais usando uma reta numerada na qual cada 

número tem uma posição determinada. Na reta numerada, à direita do zero, encontram-se 
os números positivos e, à esquerda, os números negativos. Assim, quanto maior for o núme-
ro, mais à direita ele estará localizado.

1
2

-3 32-1 0-2 2-2,5 2,5- 2
1

-
2

1

26 Em um campeonato de futebol Inter-IFs, adotou-se a seguinte regra de pontuação: 2 
pontos para cada partida ganha, 1 ponto para cada empate e -2 pontos para cada parti-
da perdida. Considerando que houve 6 partidas, preencha as colunas do quadro abaixo, 
relativas ao total de pontos obtidos e à ordem de classificação no campeonato.

Time Partidas
Ganhas

Partidas
Empatadas

Partidas
Perdidas Pontuação Classificação

IF A 1 2 0
IF B 2 1 0
IF C 1 1 1
IF D 0 0 3

27 Observe o quadro a seguir e responda às questões:

RETORNO

O símbolo Q deriva da palavra inglesa quotient, que significa quociente, já que um número 
racional é um quociente de dois números inteiros.

2 1 414213562

32 5 65685424

=

=

, ...

, ...

NAS ONDAS DOS NÚMEROS
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Município Temperatura Mínima Temperatura Máxima

São Joaquim – SC -3 °C ?
Porto Seguro – BA 19 °C 31 °C
Porto velho – RO 15 °C 30 °C
Campinas – SP 20 °C ?
Gramado - RS 0 °C 8 °C

a) Se a variação de temperatura em São Joaquim e em Campinas foi de +5°C, qual é o 
valor da temperatura máxima nesses municípios?

b) Qual foi a variação de temperatura em Porto Seguro? E em Gramado?
c) Qual dos municípios apresentou a mais alta temperatura? E qual apresentou a mais 

baixa?

28 Considere os conjuntos numéricos N, Z, Q e I e assinale as afirmativas corretas.

 A quantidade de estudantes de um IF é um elemento de N.

 A área territorial de um município é um elemento de I.

 A média de alunos inscritos por curso, no ProItec, é um elemento de Q.

 O valor de um fuso horário é um elemento de Z.

29 Em uma determinada estrada, foram colocados alguns sinais, representados pelas letras 
A, B, C e D, para facilitar a chegada a um IF.

Assinale a alternativa que representa a distância que os pontos de sinalização A, B, C e D 
estão, respectivamente, do início da estrada.

a) 1
2

4
3
4

; ; ;  2  3,333...

b) 7
10

3
4 3

; ; 1  2,5; 
11.

c) 1
4

1
3

;  1,9; 2,25; 3 .

d) 
9

10
1
4

27; ; 1,5; 2  .

30 Em um IF, as aulas no turno noturno iniciam às 18h15min e terminam às 22h15min, com 

um intervalo de 15 minutos. Considerando que cada aula equivale a 1
5

 do total de tem-

po destinado às aulas, quantas aulas são ministradas no turno da noite e qual o tempo 

de duração de cada uma?

31 Joana dedica 2h30min por dia para estudar para o Programa de Iniciação Tecnológica e 

Cidadania, mas ontem ela só pôde estudar 1
3

 do tempo habitual. Quanto tempo Maria 

estudou ontem?

3 km0 1 km 2 km 4 km

A B C D
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MINHA PROFISSÃO É.....

O guarda guarda
o jardineiro jardina
o eletricista eletriza

o faxineiro faxina
o engenheiro engenha

o músico musica...
(Arnaldo Antunes)

Quando os homens começaram a construir suas primeiras ferramentas, começaram 
a se diferenciar dos outros animais e logo alguns passaram a fazer umas tarefas diferentes 
de outros. Até certo ponto da história, essas tarefas, apesar de variadas, eram assumidas 
igualmente por todos os homens na sociedade em que eles viviam. Cada uma era conside-
rada igualmente importante com relação à outra. Mas, com o passar do tempo, muita coisa 
mudou. Alguns começaram a reivindicar para si tarefas que eles achavam que eram mais 
nobres do que outras. Aí começaram a surgir as diferenciações entre os homens a partir da 
função que cada um exercia. Os mais fortes e mais espertos achavam que poderiam exercer 
funções apenas de administração dos bens da comunidade e obrigavam os outros a reali-
zarem trabalhos mais pesados, considerados menos nobres. Foi assim que surgiu a divisão 
social do trabalho.

Com o passar do tempo, essa divisão se sofisticou a ponto de, numa determinada 
sociedade, encontrarmos hoje milhares de tarefas exercidas por grupos diferentes de ho-
mens e mulheres. Para cada uma dessas tarefas, deu-se o nome de profissão e a pessoa que 
a executa foi chamada de profissional. Assim vivemos num mundo dividido em milhares 
de profissões diferentes, exercidas por milhares de profissionais. Todas com uma importân-
cia fundamental para o funcionamento da sociedade. Sem os pedreiros, moraríamos a céu 
aberto; sem o agricultor, morreríamos de fome; sem o professor, seríamos ignorantes; sem o 
médico, morreríamos doentes; sem o gari, nadaríamos em lixo e por aí vai. Vemos então que 
todas elas são igualmente importantes.

Cada uma exerce um papel determinante. E esse papel é reconhecido socialmente. 
O comerciante sabe que, sem o agricultor, ele não poderá vender alguns produtos; o arqui-
teto tem consciência de que seu projeto só será realizado com o trabalho do pedreiro; o 
professor sabe que, sem o aluno, ele não existe como professor. Gastaríamos montanhas de 
páginas se fôssemos citar todos os exemplos que existem. Mas ficaremos por aqui. A tarefa 
de pensar mais sobre esse assunto agora é sua. Já pensou que profissão você vai escolher?

32  Reflita sobre o texto e responda à atividade abaixo. 
Para cada uma das áreas apresentadas no box principal (superior), existem alguns 

profissionais que são muito importantes, sem os quais não seria possível a realização dos 
trabalhos. Veja o exemplo e preencha os outros boxes.

TERRA À VISTA: CIDADANIA

NAS ONDAS DA ÉTICA E CIDADANIA
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Nesta Unidade Didática, em nossa viagem pela Língua Portuguesa, você estudou 
que a linguagem está marcada pela heterogeneidade e pela mudança e que existem varie-
dades linguísticas prestigiadas e outras estigmatizadas; estudou que nós criamos, recriamos 
e modificamos a língua por meio de processos de formação de palavras como a derivação 
(sufixal, prefixal, parassintética e imprópria) e a composição (justaposição e aglutinação), 
além da abreviação, abreviatura, siglas e até dos símbolos. Além disso, estudou três gêneros 
textuais: o artigo de informação, o verbete e o organograma.

Em Matemática, você aprendeu que a Matemática tem uma linguagem específica; 
viu como se classificam as sentenças matemáticas, estudou como resolvemos expressões 
numéricas; conheceu como surgiram e para que servem os números; estudou os sistemas 
de numeração decimal e romano; estudou como se estruturam os conjuntos numéricos e 
conheceu as características de cada um.

Em Cidadania, aprendeu que a diversidade é um conceito muito amplo e está pre-
sente em tudo o que nos cerca e que as diferenças culturais devem ser respeitadas para que 
vivamos ética e harmonizadamente com o outro, que é diferente de nós.

Que tal escrever um artigo de informação? Vamos, então, por partes. Que tal escre-
ver sobre sua cidade? Muito bem! Primeiro, faça uma pesquisa sobre dados como extensão 
do município, quantidade de habitantes, localização geográfica, dados históricos, formas 
de se chegar até seu município, que comidas são mais comuns, como os adolescentes se 
divertem, quais os lugares mais frequentados, existe alguma personalidade, cantor, músico 
que mereça destaque, como estão os serviços de saúde, educação, saneamento básico e da 
coleta de lixo? Pense em outros aspectos que julgar interessantes e acrescente a essa nossa 
lista. Em seguida, está na hora de organizar os dados. Separe por tema: aspectos geográfi-
cos, aspectos históricos, aspectos culturais e serviços (saúde, educação, saneamento, coleta 
de lixo). Terceiro, comece a escrever: procure produzir pelo menos um parágrafo sobre cada 
um dos itens. Finalmente, faça uma revisão dos aspectos linguísticos e gramaticais, e ilustre 
com desenhos ou imagens que façam referência aos aspectos abordados.

Arquiteto

Contrução Civil

DIÁRIO DE VIAGEM

REGISTRANDO A VIAGEM
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•	 http://portal.mec.gov.br/setec/: Visite o site da Secretaria 
de Educação Profissional e Tecnológica para saber um pouco mais 
sobre a educação profissional de nosso país. 

•	 A numeração indo-arábica: Esse livro, de Márcio Luis 
Imenes, fala sobre os sistemas de numeração, em uma pro-
posta integrada à história.

AUMENTANDO A BAGAGEM
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Recursos Naturais
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Nesta nossa primeira aula, em Língua Portuguesa, você vai mergulhar nas especifi-
cidades da linguagem poética, estudando como gênero textual o poema. Vai também nadar 
nas águas dos artigos, substantivos e adjetivos.

Depois de uma ducha, em Matemática, partirá para compreender as relações entre 
ponto, reta e plano, as principais características das figuras planas e do plano cartesiano.

Terá também um tempo disponível, em Cidadania, para compreender a importân-
cia da educação ambiental para a preservação do próprio ser humano.

Arrume a mala, que a viagem vai começar!

PRIMEIRA AULA

Nesta Unidade Didática, nós vamos seguir caminho pe-
los conhecimentos relativos à área de Recursos Naturais, que tem 
cursos em Geologia, Mineração, Recursos Pesqueiros, Zootecnia e 
Agroecologia.

Essa área compreende tecnologias relacionadas à produ-
ção animal, vegetal, mineral, aquícola e pesqueira. Abrange ações 
de prospecção, avaliação técnica e econômica, planejamento, ex-
tração, cultivo e produção referente aos recursos naturais.

Inclui, ainda, tecnologia de máquinas e implementos, estruturada e aplicada de for-
ma sistemática para atender às necessidades de organização e produção dos diversos seg-
mentos envolvidos, visando à qualidade e sustentabilidade econômica, ambiental e social.

Em Língua Portuguesa, esses caminhos serão trilhados a partir de três gêneros tex-
tuais muito interessantes: o poema, o texto didático e a fotografia aérea. Vamos, portanto, 
conhecer as características de cada um desses textos e vamos aprender, por meio deles, 
alguns recursos que utilizamos para nos comunicar, para ler e conhecer o mundo, tais como 
a linguagem poética e a linguagem não verbal.

Quanto à língua propriamente dita, também tomaremos contato com as classes de 
palavras, principalmente artigo, substantivo e adjetivo e conheceremos as locuções adjeti-
vas e as orações adjetivas.

A nossa viagem, no tocante à Matemática, atravessará o caminho da Geometria, 
percorrendo o estudo sobre as relações entre ponto, reta e plano, e também alguns tópicos 
sobre ângulos, características de algumas figuras planas e um breve tour sobre pares orde-
nados, produto cartesiano e as representações em planos cartesianos.

Em Cidadania, o nosso mergulho será no conceito de sustentabilidade e sua relação 
com a educação ambiental e com os impactos ambientais.

Prontos para a partida?

PLANO DE VIAGEM

OBJETIVO DA VIAGEM
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POEMA
O CÂNTICO DA TERRA

Cora Coralina

Figura 1 Cora Coralina – pseu-
dônimo de Ana Lins dos Guimarães 
Peixoto Bretas (1889 - 1985)– foi uma 
poetisa e contista brasileira. Mulher 
simples, doceira de profissão, tendo 
vivido longe dos grandes centros ur-
banos, alheia a modismos literários, 
produziu uma obra poética rica em 
motivos do cotidiano do interior bra-
sileiro, em particular dos becos e ruas 
históricas de Goiás.

No poema “Cântico da Terra”, Cora Coralina se coloca no papel da própria terra, que, 
em primeira pessoa, fala para nós leitores. Observe:

Eu sou a terra, eu sou a vida.

DE OLHO NO TEXTO

PARADA OBRIGATÓRIA

Eu sou a terra, eu sou a vida.
Do meu barro primeiro veio o homem.
De mim veio a mulher e veio o amor.
Veio a árvore, veio a fonte.
Vem o fruto e vem a flor.

Eu sou a fonte original de toda vida.
Sou o chão que se prende à tua casa.

Sou a telha da coberta de teu lar.
A mina constante de teu poço.

Sou a espiga generosa de teu gado
e certeza tranquila ao teu esforço.

Sou a razão de tua vida.
De mim vieste pela mão do Criador,
e a mim tu voltarás no fim da lida.
Só em mim acharás descanso e Paz.

Eu sou a grande Mãe Universal.
Tua filha, tua noiva e desposada.

A mulher e o ventre que fecundas.
Sou a gleba, a gestação, eu sou o amor.

A ti, ó lavrador, tudo quanto é meu.
Teu arado, tua foice, teu machado.
O berço pequenino de teu filho.
O algodão de tua veste
e o pão de tua casa.

E um dia bem distante
a mim tu voltarás.

E no canteiro materno de meu seio
tranquilo dormirás.

Plantemos a roça.
Lavremos a gleba.
Cuidemos do ninho,
do gado e da tulha.
Fartura teremos
e donos de sítio
felizes seremos.
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Do meu barro primeiro veio o homem.
De mim veio a mulher e veio o amor.
Veio a árvore, veio a fonte.
Vem o fruto e vem a flor.

O poema funciona como um alerta, não para criticar a ação humana em relação à 
Terra, mas para mostrar como sua ação deve servir para a própria subsistência e não para a 
sua destruição. Observe que a terra, nesse caso, pode ser tida como o chão mesmo, se apre-
senta como fundamental para nós, seres humanos. Dela viemos todos nós. É ela que nos dá 
a vida. Dela também nascem os frutos que nos alimentam. Nela e com os elementos dela, 
construímos a nossa casa, com tijolos e telhas. A partir dela alimentamos os nossos animais 
(o gado, por exemplo); para ela voltaremos no final de nossa jornada, pois nela seremos en-
terrados um dia, para nos tornarmos de novo pó, como nos diz a Bíblia.

A Terra se coloca aqui em toda a sua grandeza, pois ela é a grande mãe universal 
que tudo nos oferece e onde podemos construir tudo. Por isso, é importante que cuidemos 
bem dela, para que ela possa continuar a nos oferecer a árvore, a fonte, o fruto e a flor.

Esse poema, portanto, nos indica um aspecto fundamental para o ser humano hoje: 
a necessidade de cuidar dos nossos recursos naturais, pois são eles que permitem a nossa 
subsistência no planeta.

Como você observou no texto, Cora Coralina faz com que 
a própria Terra fale sobre a sua importância. Ora, todos nós sabe-
mos que a terra (o chão) ou o planeta (Terra) não podem falar. Esse 
é um recurso poético muito comum, que permite que o ser huma-
no dê voz e características humanas a seres, objetos e fenômenos. 
Esse recurso é uma figura de linguagem conhecida como proso-
popeia ou personificação. A linguagem poética permite o uso e a 
criação de várias figuras de linguagem. Observe, por exemplo, os 
versos a seguir:

E no canteiro materno de meu seio
tranquilo dormirás.

Que canteiro materno seria esse que, ao fim da nossa jornada, nos permitirá dormir 
eternamente? Provavelmente o túmulo, não é mesmo? Mas, dito da forma como a autora 
diz, parece muito bonito, não é? Ela usa, aqui, de outra figura de linguagem muito impor-
tante: a metáfora.

Essas figuras de linguagem não existem apenas na linguagem poética, elas tam-
bém são comuns em outros gêneros textuais como propagandas, textos jornalísticos, enfim, 
em uma infinidade de textos. Existem figuras de linguagem de natureza diversa, em geral 
elas se dividem em:

a) Figuras sonoras – que lidam com a sonoridade dos fonemas (sons);
b) Figuras de construção – que lidam com a relação que as palavras adquirem na cons-

RETORNO

Metáfora é a figura de linguagem em que um termo substitui outro em vista de uma relação 
de semelhança entre os elementos que esses termos designam. Essa semelhança é resultado da imagi-
nação, da subjetividade de quem cria a metáfora. A metáfora também pode ser entendida como uma 
comparação abreviada, em que o conectivo comparativo não está expresso, mas subentendido.
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trução dos enunciados;
c) Figuras de pensamento – que lidam com as ideias, com os sentidos das palavras.

A linguagem poética também não se constitui apenas de figuras de linguagem, ela 
apresenta uma série de características que lhes são próprias. Observe a estrutura do texto. 
Ele não segue de uma margem a outra da página, como esse texto aqui, que você está lendo 
agora, não é mesmo?

Na verdade, o texto de Cora Coralina se organiza em pequenos enunciados recorta-
dos e divididos em pequenos blocos.

Cada linha do poema recebe o nome de verso. Cada conjunto de versos recebe o 
nome de estrofe. Quantas estrofes tem o poema de Cora Coralina? Contou? Isso mesmo, ele 
tem 7 estrofes, cada uma com uma diferente quantidade de versos.

Os poemas podem apresentar versos de diferentes formas, metrificados ou não. 
Existem também diferentes tamanhos de versos, que são contados de acordo com o núme-
ro de sílabas poéticas que eles apresentam. Há versos de duas sílabas, de quatro sílabas, de 
dez sílabas (decassílabos) e de doze sílabas (dodecassílabos ou alexandrinos).

Há, portanto, a possibilidade de se fazer um poema cujos versos sejam contados 
(com o mesmo número de sílabas poéticas) ou poemas cuja quantidade de sílabas varie de 
verso para verso. Os versos que não obedecem ao mesmo número de sílabas, ao longo das 
estrofes, chamam-se versos livre.

Existem, também, versos que rimam entre si, e versos que não rimam. Estes últimos 
chamam-se versos brancos. Você sabe o que é uma rima? Exatamente! A rima é aquele som 
que se repete ao final dos versos. O poema de Cora Coralina não usa de muitas rimas, mas é 
possível encontrá-las aqui e acolá, ao longo do texto. Observe:

A mina constante de teu poço.
Sou a espiga generosa de teu gado
e certeza tranquila ao teu esforço.

Nesse conjunto de versos, é possível observar que há uma repetição, um tanto ir-
regular, visto que há um fonema r que diferencia uma palavra da outra, mas que oralmente 
não tem muita força. Mas há uma repetição do som -oço no final do verso, não é mesmo? 
São dois versos alternados que apresentam um som semelhante ao final, o que caracteriza 
um tipo de rima.

Você consegue identificar alguma outra rima ao longo do poema? Tente!
No caso do poema de Cora Coralina que você encontra aqui, não há, também, uma 

preocupação da autora em que todos os versos tenham o mesmo tamanho de sílabas. Al-
guns versos apresentam oito sílabas; outros, 10 sílabas poéticas. Veja os exemplos:
Ex.1: De - mim - veio - a - mu - lher - e - veioo - a - mor.

Ex.2: Souo - chão - que - se - pren - de - à - tu - a - ca -sa.
Observe que a divisão silábica entre os versos é um pouco diferente, não é mesmo? 

Para dividir um verso em sílabas poéticas, é preciso levar em consideração o fato de que 
alguns sons da língua se misturam, assim veio o soa, ao lermos o texto em voz alta, como se 
tivesse um só som de o, ou seja, pronuncia-se apenas veio. Quer checar? Leia, com naturali-
dade e em voz alta! Por causa dessa sonoridade, ao dividir a sílaba poética eles permanecem 
juntos. Outro detalhe, as sílabas poéticas só são contadas até a última sílaba tônica. Observe 
que, no verso do exemplo 1, a última sílaba forte da palavra corresponde à última silaba do 
verso (-mor), mas, no verso do exemplo 2, a última sílaba tônica é a penúltima sílaba da pa-
lavra (ca-), pois a palavra casa é paroxítona.

Aprofundaremos esse assunto na Unidade Didática 08. Mas, agora, aproveite e 
tome um respiro NAS ONDAS DO TEXTO!
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Leia o trecho a seguir para responder à questão 1.

1 Na estrofe acima, o eu que fala é:
a) A casa.
b) A Terra.
c) Cora Coralina.
d) A primeira mãe do ser humano.

2 De acordo com o que você estudou, o texto de Cora Coralina que você leu é organizado 
em:
a) Frases e parágrafos.
b) Frases e estrofes.
c) Versos e estrofes.
d) Prosa e poesia.

3 É correto afirmar que:
a) A estrutura dos poemas obedece sempre a uma contagem de sílabas para os versos.
b) Há poemas cujos versos obedecem à mesma contagem de sílabas e poemas em que 

os versos são livres.
c) Versos livres são versos cujas sílabas são contadas para seguirem o mesmo padrão ao 

longo de todo o poema.
d) Versos metrificados e versos livres apresentam o mesmo número de sílabas em qual-

quer poema.

4 O poema de Cora Coralina apresentado nesta unidade contém:
a) Versos livres e sempre rimados.
b) Versos metrificados e rimados.
c) Versos sem rima alguma.
d) Uso eventual de rimas.

5 Pode-se afirmar sobre as figuras de linguagem que:
a) Elas só são utilizadas em poemas.
b) Existem figuras de linguagem que só existem em poemas.
c) Só existem duas figuras de linguagem: a metáfora e a personificação.
d) Elas são um recurso da linguagem aplicável a textos de qualquer natureza.

NAS ONDAS DO TEXTO

Eu sou a fonte original de toda vida.
Sou o chão que se prende à tua casa.
Sou a telha da coberta de teu lar.
A mina constante de teu poço.
Sou a espiga generosa de teu gado
e certeza tranquila ao teu esforço.
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Observe o trecho a seguir, retirado do poema de Cora Coralina:
Ex.3: Eu sou a fonte original de toda vida.

Sou o chão que se prende à tua casa.
Sou a telha da coberta de teu lar.
A mina constante de teu poço.
Sou a espiga generosa de teu gado
e certeza tranquila ao teu esforço.
Nessa estrofe do poema, você encontra um eu que fala e afirma que é:
•	 a fonte original;
•	 o chão que se prende à tua casa;
•	 a telha da coberta;
•	 a mina constante.
Bem, você sabe que o nosso idioma é formado por palavras, não é mesmo? E tam-

bém sabe que cada palavra exerce uma determinada função e, por isso, é colocada em clas-
ses ou categorias. Na língua portuguesa, nós temos as seguintes classes de palavras:

•	 Substantivo
•	 Adjetivo
•	 Pronome
•	 Verbo
•	 Artigo
•	 Numeral
•	 Advérbio
•	 Preposição
•	 Interjeição
•	 Conjunção
São muitas classes, não é mesmo? Mas nós não vamos falar sobre todas elas neste 

momento, vamos atentar apenas para algumas. Volte ao exemplo do poema. Há palavras 
que dão nome às coisas, não é? Que palavras são essas? Isso! Fonte, chão, telha e mina são 
nomes de coisas. Todas essas palavras vêm acompanhadas de letrinhas que determinam se 
elas são masculinas ou femininas, se estão no singular ou no plural. Que letrinhas são essas, 
você sabe? Claro que sim, são os artigos. Muito bem!

Podemos afirmar, portanto, que:
•	 Substantivos - são palavras que dão nome às coisas, pessoas, aos lugares, fenô-

menos. Por isso, os substantivos podem ser concretos (casa) ou abstratos (amor), simples 
(fonte) ou compostos (beija-flor), primitivos (faca) ou derivados (faqueiro), comum (menino) 
ou próprio (Lisboa).

•	 Artigos - são elementos determinantes, ou sejam, eles determinam o número e 
o gênero dos substantivos.

Há, também, algumas palavras que, ao invés de dar nome às coisas, servem para ca-
racterizar essas coisas, ou seja, para dar-lhes qualidade. Existem palavras dessa natureza na 
estrofe do poema que nos serve de exemplo? Claro que sim, pois a fonte é original e a mina 
é constante. Podemos afirmar, portanto, que:

•	 Adjetivos - são palavras que caracterizam um substantivo, atribuindo-lhe quali-
dade e podem ser flexionados em gênero (masculino/feminino), número (singular/plural) e 
grau (diminutivo/aumentativo).

TERRA À VISTA: PORTUGUÊS
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As palavras, no entanto, não são estáticas, elas podem mudar de classe gramatical, 
de acordo com o contexto em que estão inseridas. Assim, os autores podem transformar um 
verbo em substantivo ou um substantivo em verbo. Observe o exemplo a seguir:
Ex.4: O quereres e o estares sempre a fim

Do que em mim é de mim tão desigual
Faz-me querer-te bem querer-te mal
Nesse texto da canção O quereres, de Caetano Veloso, o verbo querer foi transforma-

do em substantivo, ou substantivado, através do uso do artigo masculino singular o. Tam-
bém é muito comum o surgimento de verbos a partir de substantivos. Em outra canção, o 
compositor Djavan homenageia seu amigo Caetano Veloso, criando o verbo caetanear a 
partir de seu nome. A língua oferece, portanto, inúmeras possibilidades.

Muito bem, vamos nos fixar nessas três classes de palavra, por enquanto.
Que tal treinar um pouquinho, agora, o que você acabou de aprender? Para isso, 

entre NAS ONDAS DA LÍNGUA.

Leia a seguir, um trecho da Carta que o indígena norte-americano Chefe Seattle enviou ao 
Presidente dos Estados Unidos por volta de 1852, sobre a proposta que o presidente havia 
feito de comprar a terra onde a tribo vivia.

Cada parte desta terra é sagrada para meu povo. Cada arbusto brilhante do 
pinheiro, cada porção de praia, cada bruma na floresta escura, cada campina, cada in-
seto que zune. Todos são sagrados na memória e na experiência do meu povo.

Conhecemos a seiva que circula nas árvores, como conhecemos o sangue que 
circula em nossas veias. Somos parte da terra, e ela é parte de nós. As flores perfuma-
das são nossas irmãs. O urso, o gamo e a grande águia são nossos irmãos. O topo das 
montanhas, o húmus das campinas, o calor do corpo do pônei, e o homem, pertencem 
todos à mesma família.

A água brilhante que se move nos rios e riachos não é apenas água, mas o 
sangue de nossos ancestrais. Se lhes vendermos nossa terra, vocês deverão lembrar-se 
de que ela é sagrada. Cada reflexo espectral nas claras águas dos lagos fala de eventos 
e memórias na vida do meu povo. O murmúrio da água é a voz do pai do meu pai.

Os rios são nossos irmãos. Eles saciam nossa sede, conduzem nossas canoas 
e alimentam nossos filhos. Assim, é preciso dedicar aos rios a mesma bondade que se 
dedicaria a um irmão.

6 Respectivamente, as palavras urso, veias, memórias e brilhante são:
a) Substantivo masculino singular, substantivo feminino plural, substantivo abstrato, 

adjetivo.
b) Substantivo feminino singular, substantivo masculino singular, substantivo feminino 

plural, adjetivo.
c) Substantivo masculino plural, substantivo masculino plural, substantivo abstrato, 

substantivo concreto.
d) Substantivo abstrato masculino, substantivo feminino plural, substantivo concreto 

masculino, substantivo abstrato feminino.

NAS ONDAS DA LÍNGUA
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7 Classifique, no quadro a seguir, as palavras destacadas no texto:

ARTIGO SUBSTANTIVO ADJETIVO

8 Agora forme cinco novas sentenças a partir das palavras destacadas, alterando-lhes seu 
grau, seu gênero e seu número.

9 Compare os textos que você leu: o poema de Cora Coralina e o trecho da carta do Chefe 
Seattle. O que esses dois textos têm em comum?

Você pode observar que o poema O Cântico da Terra, de Cora Coralina, teve como 
inspiração a natureza – fonte de inspiração também para muitas manifestações artísticas e 
diversos estudos. Na Matemática, a natureza inspirou estudos que podem, por exemplo, ser 
utilizados na resolução das mais diferentes situações do nosso dia a dia. Basta olhar ao redor 
ou observar em algumas imagens a semelhança entre alguns elementos da Geometria e os 
elementos da natureza. Você duvida?

Pois observe as pequenas estrelas no 
céu. Elas não lembram pontos?

Os raios de sol em alguns momentos 
nos dão ideia de retas.

A superfície calma de um lago pode ser 
associada à ideia de plano.

Ou seja, ao nosso redor vemos coisas 
que podem ser associadas, de maneira intuiti-
va, a alguns conceitos básicos da Geometria: o 
ponto, a reta e o plano, respectivamente.

Esses conceitos básicos são intuitivos, não se definem e são estudados pela Geo-
metria que é um importante ramo da Matemática que estuda as figuras geométricas e suas 
características. Esse elo entre a Matemática e a natureza é tão antigo que se faz presente até 
no nome Geometria. De origem grega, a palavra Geometria é formada a partir da união de 
dois radicais: geo, que significa terra, e metria, que significa medir. Ou seja, Geometria signi-
fica medir a terra.

Vamos estudar um pouco mais sobre esses conceitos básicos da Geometria?

CRUZAMENTO DE ROTAS
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Quando alguém diz o nome Matemática uma ideia comum é pensar logo em cálcu-
los numéricos, porém a Matemática não é só isso. Vemos na Geometria, que é parte da Ma-
temática, a preocupação em estudar as formas e as características de cada um dos grupos 
nos quais as formas podem ser distribuídas.

Que tal viajar um pouco na terra das formas geométricas? Então, vamos revisar al-
guns conteúdos de Geometria e não se esqueça de colocar lápis e papel na sua bagagem. 
Vamos lá?

Para começar nossa viagem, ou seja, nosso estudo sobre formas geométricas, tere-
mos como ponto de partida os elementos fundamentais da Geometria que são três: o ponto, 
a reta e o plano. Observe, na figura 2, a representação geométrica desses elementos.

Existem algumas convenções que são utilizadas 
para a representação geométrica.

Na indicação de um ponto, utilizamos letras mai-
úsculas de nosso alfabeto (A, B, C, ...);

Na indicação de uma reta utilizamos letras mi-
núsculas do nosso alfabeto (r, s, t ...);

Na indicação de um plano, comumente, utiliza-
mos letras gregas. As mais usadas são α (alfa), β (beta) e 
γ (gama).

Algumas relações podem ser observadas en-
tre esses elementos fundamentais da Geometria. Fique 
atento(a) para cada uma das que apresentamos a seguir.

1 Em um plano existem infinitas retas.
No plano representado na figura 3, foram destacadas três das 

infinitas retas contidas nesse plano. O conjunto de retas contidas em 
um mesmo plano denominamos retas coplanares.

2 Em um plano existem infinitos pontos.
Na figura 4, temos a representação de um plano e alguns de 

seus infinitos pontos. Os pontos A, B e C pertencem ao plano α. Os pon-
tos que pertencem a um mesmo plano são denominados pontos co-
planares.

3 Em uma reta existem infinitos pontos.
Na figura 5, destacamos os pontos A, B e C, que são alguns dos 

infinitos pontos que pertencem à reta r.
Observe que entre cada dois desses pontos podemos destacar 

um número infinito de pontos, nessa mesma reta r.
Os pontos que pertencem a uma mesma reta são denominados pontos colineares.
A reta r também pode ser descrita por dois dos seus pontos. Ou seja, podemos citar 

a reta r como sendo a reta AB
s ru

, a reta BC
s ru

 ou a reta AC
s ru

.

4 Segmentos de reta são partes da reta determinadas por dois de seus pontos.

Figura 2 Ponto, reta e plano. 

α

A

r

Ponto

Reta

Plano

α
A

C

B

α
A

B

C

Figura 3  

Figura 4  

α
A B C

r

Figura 5  

TERRA À VISTA: MATEMÁTICA
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Na figura 6, AB  é um dos segmentos de reta contidos na reta r.
O segmento AB  tem extremidades nos pontos A e B.

5 Semirreta é cada parte da reta com origem determinada por um de seus pontos.

Na figura 7, podemos destacar as semirretas AX
u ru

 e AY
u ru

.
Sobre essas semirretas, observe que:
AX
u ru

 é a semirreta de origem A, que passa pelo ponto X.
AY
u ru

 é a semirreta de origem A, que passa pelo ponto Y.

6 Posições relativas de duas retas num plano.
Algumas noções geométricas podem ser 

associadas intuitivamente a diferentes situações que 
observamos a nossa volta, sejam essas situações 
condições naturais ou construídas pelo homem.

Na figura 8, que representa uma bela pai-
sagem litorânea, podemos observar algumas linhas 
que, à primeira vista, parecem paralelas, como a li-
nha do horizonte e a linha que limita o mar e a faixa 
de areia da praia.

Na Geometria, dizemos que duas retas coplanares são paralelas quando não pos-
suem pontos em comum.

Na figura 9, as retas r e s são paralelas. Indica-se: r // s.

Quando duas retas coplanares se cruzam em um único ponto, 
dizemos que são retas concorrentes.

As retas t e v, na figura 10, são coplanares e cruzam-se em um 
único ponto, o ponto A. Portanto, são concorrentes. Indica-se: t x v.

Quando duas retas coplanares têm todos os pontos comuns, 
dizemos que são retas coincidentes.

Na figura 11, as retas s e t são coincidentes, pois são coplanares 
e apresentam todos os pontos comuns. Indica-se: s = t.

Ângulos
Na figura 12, vemos em destaque duas semirretas que apresentam um 

ponto comum que é o ponto O, o ponto de origem das semirretas.
A figura geométrica formada por essas duas semirretas é denominada 

ângulo. Ou seja,

Figura 6  

A B
r

Figura 7  

Y XA
r

Figura 8  

δ
r

s

Figura 9  

β
A t

v

Figura 10  

γ
s = t

Figura 11  

Ângulo é a figura geométrica formada por duas semirretas de mesma origem.

O

N

M

Figura 12  

Observe, na figura 12, que as duas semirretas OM
u ruu

 e ON
u ruu

 apresentam em comum 
o ponto O. Essa figura formada por essas semirretas é denominada de ângulo MÔN (lê-se: 
“ângulo MON”). Esse ângulo apresenta os seguintes elementos:
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•	 O ponto O como vértice do ângulo;
•	 As semirretas OM

u ruu
 e ON

u ruu
 que formam os lados do ângulo.

Os ângulos são figuras geométricas de muita utilização em nosso cotidiano. Diver-
sos profissionais, como técnicos em edificações, técnicos em geologia e mineração, enge-
nheiros e desenhistas, entre outros, usam medidas de ângulos em suas tarefas diárias.

E como esses profissionais fazem para determinar a medida de um ângulo?

Uma das unidades de medida utilizadas para a representação de medidas de ângu-
los é o grau (°).

Se dividirmos uma circunferência em 360 partes iguais, cada uma dessas partes 
equivale a um grau. Não é preciso se preocupar em fazer essa divisão da circunferência, pois 
temos um instrumento que facilita as medições de ângulos.

Esse instrumento é o transferidor.
Os transferidores, semelhantes ao instrumento representado na figura 

13, apresentam graduação de 0° a 360° com marcações a cada grau.
Existem também transferidores com graduação de 0° a 180° com mar-

cações a cada grau.
Em cálculos de alta precisão, utilizamos ângulos menores que 1°. Nesse caso, sur-

gem os submúltiplos do grau: o minuto e o segundo.
Entre eles, podemos estabelecer a seguinte relação:
•	 1 grau = 60 minutos; e
•	 1 minuto = 60 segundos.
De acordo com as medidas apresentadas, os ângulos recebem denominações espe-

ciais. São elas: ângulo agudo, ângulo reto, ângulo obtuso e ângulo raso.
Denominamos ângulo agudo qualquer ângulo que apresente medida 

maior do que 0° e menor do que 90°.
Na figura 14, temos um ângulo agudo de 45°.
Um ângulo reto é um ângulo cuja medida é exatamente 90°. Assim, os 

seus lados estão localizados em retas perpendiculares, conforme a figura 15.
Denominamos ângulo obtuso qualquer ângulo que apresente medida 

maior que 90° e menor que 180°.
Na figura 16, temos um ângulo obtuso de 135°.

Quando um ângulo apresenta medida de exatamente 180° é 
chamado de ângulo raso.

Veja, na figura 17, a representação de um ângulo raso.
Algumas relações especiais podem ser observadas entre ângulos.
Quando dois ângulos têm em comum o vértice e um lado, são chamados de con-

secutivos.

RETORNO

Determinar a medida de um ângulo é medir a abertura entre seus lados (interna ou externa-
mente).

Figura 13  

Figura 14  

45°

90°

Figura 15  

135°

Figura 16  
180°

Figura 17  
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Observe, na figura 18, que são consecutivos os (1) AÔC e BÔC; (2) DÔF e EÔF; e (3) 
GÔI e HÔI.

Agora, note que os ângulos da figura 19 são ângulos consecutivos 
que não possuem pontos internos em comum. Quando isso acontece, eles são 
denominados de ângulos adjacentes. Logo, podemos afirmar que AÔB e BÔC 
são ângulos adjacentes.

Agora, observe que a figura 20 apresenta duas retas concorren-
tes que se cruzam no ponto O. Entre os quatro ângulos formados por 
essas retas concorrentes, os que não são adjacentes são opostos pelo 
vértice. Portanto, na figura 20, temos dois pares de ângulos opostos pelo 
vértice.

Assim, são opostos pelo vértice os ângulos AÔB e CÔD, e também AÔD e BÔC.
Observe que dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes.
Na figura 21, temos dois ângulos cuja soma das medidas correspon-

dentes é igual a 90° (que é a medida de um ângulo reto). Nesse caso, esses 
ângulos são chamados de complementares.

Para cada ângulo de medida x, temos um ângulo de medida (90° - x) 
que é o seu complemento. Ou seja:

MEDIDA DO ÂNGULO MEDIDA DO COMPLEMENTO DESSE ÂNGULO

x 90° - x

Ex.5: A medida do complemento de um ângulo de 32° é 58°, pois 90° - 32° = 58°.

Ex.6: A medida do complemento de um ângulo que mede 79° é 11°, pois 90° - 79° = 11°.
Na figura 22, temos dois ângulos cuja soma de medidas é 

igual a 180° (que é a medida de um ângulo raso). Dizemos que esses 
ângulos são suplementares. Para cada ângulo de medida x, temos um 
ângulo de medida (180° - x) que é seu suplemento.

MEDIDA DO ÂNGULO MEDIDA DO SUPLEMENTO DESSE ÂNGULO

x 180° - x

Ex.7: A medida do suplemento de um ângulo que mede 32° é 148°, pois 180° - 32° = 148°.

Ex.8: A medida do suplemento de um ângulo de 79° é 101°, pois 180° - 79° = 101°.
Vamos prosseguir, porque a nossa viagem não acabou ainda!
Na figura 23, temos dois ângulos cuja soma de suas medidas é 

igual a 360°. Nesse caso, os dois são denominados replementares.
Para cada ângulo de medida x, temos um ângulo de medida 

(360° - x) que é o seu replemento.

MEDIDA DO ÂNGULO MEDIDA DO REPLEMENTO DESSE ÂNGULO

x 360° - x

O

A

C

B O

G

I

HO

D

F

E

1 2 3
Figura 18  

Figura 19  

O

C

A

B

C B

D A
O

Figura 20  

90° - x

x

Figura 21  

180° - x
x

Figura 22  

360° - x

x

Figura 23  
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Ex.9: A medida do replemento de um ângulo que mede 32° é 328°, pois 360° - 32° = 328°.

Ex.10: A medida do replemento de um ângulo de 79° é 281°, pois 360° - 79° = 281°.
Para dividirmos um ângulo em dois ângulos de mesma medida, pre-

cisamos determinar a semirreta que tem origem no vértice do ângulo e que 
separa esse ângulo em dois ângulos de mesma medida. Essa semirreta é cha-
mada de bissetriz do ângulo.

Na figura 24, observe que a semirreta OB
u ru

 é a bissetriz do ângulo AÔC. Logo, os ân-
gulos AÔB e BÔC são congruentes.

Em algumas situações cotidianas, podemos observar operações com 
medidas angulares, por exemplo, quando precisamos dividir uma pizza (circu-
lar) em fatias de mesma medida, estamos tentando dividir um ângulo de 360° 
em partes iguais.

Agora, observe os exemplos a seguir e veja como efetuar operações com medidas 
angulares.

Na adição de medidas angulares, somamos entre si as medidas de mesma unidade 
(graus com graus, minutos com minutos e segundos com segundos). Observe os exemplos 
11 e 12, que tratam da adição de medidas angulares.
Ex.11: 37° 48' + 22° 10' = (37° + 22°)  + (48'  + 10')  = 59° 58'.

59° 58'
����� �����

Também podemos resolver essa adição com o dispositivo prático a seguir:

Nesse caso, também devemos observar se as medidas, em minutos e em segundos, 
apresentam valores maiores que 59. Se isso ocorrer, temos que convertê-las.

Observe o exemplo a seguir:

Ex.12: 10° 15' 13'' + 22° 14' 55'' =
(10° + 22°) + (15' + 14') + (13''+55'') =
32° + 29' + 68'' =

32°+ 29' + 1' + 8'' =
32° + 30' + 8'' =
32° 30' 8''.


68''  = 60'' + 8'' = 1'8''

Ou pelo dispositivo prático:

Na subtração com medidas angulares, subtraímos entre si as medidas de mesma 
unidade (graus com graus, minutos com minutos e segundos com segundos). Observe, em 
cada um dos exemplos abaixo, como procedemos para efetuar a subtração de medidas de 
ângulos.
Ex.13: 98° 25' 38'' – 50° 15' 26'' = (98° – 50°) + (25' – 15') + (38'' – 26'') = 48° 10' 12''.

Podemos também utilizar um dispositivo prático para resolver essa subtração.

Figura 24  

O

A

C

B

37° 48'
22° 10'

 
59° 58'

+

10° 15' 13'' 32° 29' 00''
22° 14' 55'' 00  01'  08''

 ,  ou seja,  .
32° 29' 68'' 32° 30' 08''

+ +
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Assim, temos:

Logo, a diferença é 48° 10' 12''.
Em algumas diferenças, o minuendo tem medidas em minutos e segundos meno-

res que as medidas apresentadas no subtraendo. Observe o próximo exemplo.
Ex.14: 90° - 27° 35' 15''

Para efetuar essa operação, precisamos pedir emprestado 1° e transformá-lo em mi-
nutos e segundos. Assim: 90° = 89° + 1° = 89° + 60' = 89° + 59' + 1' = 89° 59' 60''.

Subtraindo as medidas entre si, através do dispositivo prático, temos:

Logo, a diferença é 62° 24' 45''.
Para efetuar a multiplicação de um número natural por uma medida angular, multi-

plicamos cada uma das partes dessa medida (graus, minutos e segundos) por esse número 
natural. Observe alguns exemplos:
Ex.15: 5 · 12° = 60°.

Ex.16: 2 · (21° 10' 25'') = (2 · 21°) + (2 · 10') + (2 · 25'') = 42° 20' 50''.

Ex.17: 3 · (38° 11' 25'') = (3 · 38°) + (3 · 11') + (3 · 25'') = 114° + 33' + 75'' = 114° 33' 75''.

Assim, temos: 3 · (38° 11' 25'') = 114° 33' 75'' = 114° + 33' + 1' + 15'' = 114° 34' 15''.
De forma semelhante, quando efetuamos a divisão da medida de um ângulo por 

um número natural, cada uma das partes da medida é dividida pelo número natural. A divi-
são de uma medida angular pode ser exata ou não exata.

Observe os exemplos abaixo, que apresentam divisões exatas de medidas angula-
res por um número natural.

Ex.18: 
35° 5

35°  5, ou .
0 7°

¸

Logo, o resultado da divisão é 7°.

Ex.19: 
62° 44' 38'' 2  

62° 44' 38''  2, ou .
0 0 0 31° 22' 19''

¸

Logo, a divisão é 31° 22' 19''.
Nas divisões não exatas, procedemos de uma maneira um pouco diferente. Observe 

o exemplo a seguir:

Ex.20: 
43° 6 60' 6

43°  6, ou . Como 1° = 60'  .
1° 7° 0 10'

¸ Þ

Logo, o resultado da divisão é 7° 10'.

98° 25' 38''
50° 15' 26''

- 
48° 10' 12''

89° 59' 60''
27° 35' 15''

- 
62° 24' 45''



75'' = 60'' + 15'' = 1' + 15'' = 1' 15''
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10 Assinale V, se verdadeira, ou F, se falsa, para cada uma das alternativas.

 Na indicação de um ponto, utilizamos letras maiúsculas de nosso alfabeto (A, B, C...).

 Na indicação de uma reta, utilizamos letras minúsculas do nosso alfabeto (r, s, t, ...).

 Na indicação de um plano, comumente, utilizamos letras gregas (em geral, α (alfa), 
β (beta) e γ (gama)).

 AX
u ru

é a semirreta de origem A, que passa pelo ponto X.

 AY
u ru

é a semirreta de origem A, que passa pelo ponto Y.

11 Considere que todos os pontos destacados na figura 25 são coplanares e responda ao 
que se pede em relação aos seus elementos.

a) Número de vértices:
b) Número de lados:
c) Número de ângulos internos agudos:
d) Pares de lados colineares:

12 Faça a correspondência entre as expressões apresentadas em cada coluna.

a) m(AÔB) = 108° - 18°.     AÔB é um ângulo agudo.
b) m(AÔB) = 125° – 36°.     AÔB é um ângulo obtuso.
c) m(AÔB) = 1 080' – 18°.    AÔB é um ângulo reto.
d) m(AÔB) = 172° + 13° – 85°.    AÔB é um ângulo raso.
e) m(AÔB) = 1 080' + 162°.    AÔB é um ângulo nulo.

13 Quando transformamos a medida angular de 25° para uma medida correspondente ex-
pressa em minutos obtemos:
a) 115'.
b) 150'.
c) 1 050'.
d) 1 500'.

14 A medida angular 3 718'' (3 718 segundos) em graus, minutos e segundos é igual a:

J

A

G

K

I

C

D

E

BL

FH

Figura 25  

NAS ONDAS DOS NÚMEROS
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TERRA QUE TE QUERO TERRA

Estou apaixonado
Por uma menina terra

Signo de elemento terra
Do mar se diz terra à vista

Terra para o pé firmeza
Terra para a mão carícia

Outros astros lhe são guia...
(Caetano Veloso)

Olho para uma imagem da Terra vista de um satélite. Meus olhos brilham. Vejo essa 
imagem como a retina de meus olhos. Confundo-me com ela, pois sou parte da imagem 
que vejo. Quando nasci, a Terra tinha mais verde, as águas eram mais limpas. No riozinho de 
minha cidade, se podia ver o fundo e os peixes passando. Havia mais pássaros. Sentado na 
soleira da porta ao entardecer, eu ficava ouvindo os rouxinóis, os tico-ticos, os sabiás...

Do quintal de minha casa via-se um milharal. De manhãzinha, o balido das ovelhas 
e o mugido das vacas harmonizavam-se com os blém-bléns dos chocalhos e o cheiro de 
verde inundava nossa casa. Agora tudo mudou. As cores são outras. O riozinho desapareceu, 
os pássaros se foram e ouço sons que me perturbam os ouvidos. O ruído dos automóveis e 
o bate-bate dos martelos nas construções são os sons que me despertam todo dia. Minha 
cidade virou uma metrópole; o milharal, um edifício.

Paro para pensar: para onde estamos indo? O progresso é bom. Facilita a nossa vida, 
nos traz conforto. Mas é preciso ter cuidado para que o desenvolvimento não acabe com as 
belas coisas que a natureza nos presenteou. Se sou filho da natureza e se dela me originei, 
não posso destruí-la. Preciso preservá-la. E preciso fazer alguma coisa para que outras pesso-
as não a violentem. Se eu destruo a natureza, me destruo também. Sou parte dela e a cada 
violência que cometo contra ela, me violento um pouco. Não posso viver sem ela. Preciso 
pensar antes de agir. Não posso agir sem pensar.

a) 1° 01' 58''.
b) 1° 21' 48''.
c) 2° 31' 38''.
d) 2° 41' 28''.

15 As retas r e s são paralelas (r // s), como apresentamos na figura 26. A medida α do ângu-
lo em destaque é:
a) 102°.
b) 112°.
c) 122°.
d) 132°.

16 Efetue as operações com medidas angulares solicitadas a seguir:
a) 112° 12' 35'' + 12° 15' 55'' – 45° 23' 32'' =
b) 5 · (12° 25' 30'') – 33° 27' 18'' =
c) [(180°) : 5] + 13° 12' 29'' =

58°

α
r

s
Figura 26  

TERRA À VISTA: CIDADANIA
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17 Em relação à educação ambiental, marque AC (atitudes corretas) ou AI (atitudes incorre-
tas), conforme julgue cada situação descrita abaixo.

 Júlio leva o lixo orgânico de sua casa para um terreno baldio, pois avalia que não 
agride a natureza, uma vez que a decomposição desse tipo de lixo é rápida.

 O Sr. Francisco separa o lixo orgânico do lixo inorgânico de sua casa e deposita-os 
na lixeira pública de seu bairro.

 As águas utilizadas no banho da casa de D. Laura são jogadas num córrego que de-
ságua no rio. D. Laura avalia que até chegar ao rio, a água já estará limpa pela areia 
do córrego.

 O professor Luís fez uma trilha com seus alunos e orientou-os para desviarem-se 
dos galhos ao invés de cortá-los ou quebrá-los para facilitar a passagem.

Nesta aula, em Língua Portuguesa, você vai ler um texto didático sobre sustentabili-
dade e, a partir dele, estudará a sequência explicativa, muito comum nos gêneros didáticos; 
e identificará a locução adjetiva. Em Matemática, vai conhecer as características principais 
das figuras planas e distinguirá seus diversos tipos. Em Cidadania, vai refletir sobre impactos 
ambientais e ações mitigadoras.

SEGUNDA AULA

TEXTO DIDÁTICO
SUSTENTABILIDADE

O conceito de Desenvolvimento Sustentável e, com ele, o de 
sustentabilidade, surgiu na última década do século XX como um con-
ceito que traduz várias ideias e preocupações relacionadas aos riscos 
que as ações humanas estão causando nas condições de vida no pla-
neta. Sustentáveis são todas as ações que procuram garantir o futuro 
de um lugar com uma boa qualidade de vida para todos, respeitando 
as pessoas e conservando o meio ambiente.

A sustentabilidade não é pensada de forma isolada, ou fechada, ela se constitui de 
várias dimensões:

a) Sustentabilidade Ambiental
Essa dimensão diz respeito à preservação do meio ambiente natural e exige com-

preensão e respeito às dinâmicas ambientais. É preciso entender que o ser humano é apenas 
uma das partes desse ambiente e é o responsável por melhorar e controlar o uso dos recur-
sos naturais, respeitando a capacidade de renovação da natureza.

NAS ONDAS DA ÉTICA E CIDADANIA

OBJETIVO DA VIAGEM

PARADA OBRIGATÓRIA
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b) Sustentabilidade Econômica
Essa dimensão de sustentabilidade engloba a geração de trabalho de forma digna, 

a possibilidade de distribuição de renda, a promoção do desenvolvimento das potencialida-
des locais e a diversificação de setores e atividades econômicas.

c) Sustentabilidade Social
Nesse caso, tenta-se garantir que todas as pessoas tenham condições iguais de 

acesso a bens e serviços de boa qualidade, necessários para uma vida digna.
d) Sustentabilidade Política

Sensibilizar, motivar e mobilizar a participação ativa das pessoas, favorecer o acesso 
às informações, permitindo maior compreensão dos problemas e das oportunidades, supe-
rar as práticas e políticas de exclusão e buscar o consenso nas decisões da coletividade são 
algumas das ações ligadas a essa dimensão da sustentabilidade.

e) Sustentabilidade Cultural
Nesse caso, procura-se promover, preservar e divulgar a história, as tradições e os 

valores regionais, acompanhando suas transformações. Para se buscar essa dimensão, é ne-
cessário valorizar culturas tradicionais, divulgar a história da cidade, garantir a todos opor-
tunidade de acesso à informação e ao conhecimento e investir na construção, reforma ou 
restauração de equipamentos culturais.

Hoje em dia, apenas cerca de 20% da população mundial participa da chamada glo-
balização. Eles consomem 80% da energia e das matérias-primas do planeta e são respon-
sáveis por mais de 80% da poluição e degradação dos ecossistemas. A insustentabilidade 
desse modelo é gerada por dois mecanismos de exploração que não podem ser separados: 
a espoliação social e a degradação da natureza.

O modelo de desenvolvimento brasileiro causa uma das maiores desigualdades so-
ciais do mundo e destrói, sistematicamente, os recursos naturais. O Brasil passou do décimo 
lugar, em 1980, para o quarto lugar do mundo em desemprego. Esse quadro se deve, segun-
do Acselrad e Leroy, ”à combinação

a) de elementos da produção de massa de bens duráveis dirigidos a uma parcela restri-
ta de consumidores nacionais;

b) de um sistema de proteção social precário; e
c) de uma produção exportadora de bens primários, cuja expansão desestabiliza conti-

nuamente a pequena agricultura familiar.”
Mudar o atual modelo de desenvolvimento para um que seja socialmente justo, 

com valores éticos e respeito à soberania dos povos e que se promova em harmonia com o 
meio ambiente, significa cuidar do nosso planeta, preservando-o e garantindo a qualidade 
de vida das futuras gerações.

Texto elaborado para esta Unidade.

O texto acima nos explica o que é sustentabilidade socioambiental, qual a sua im-
portância no cenário atual e relaciona os motivos que levaram o Brasil a ser considerado o 
4° país no mundo em índice de desemprego, aspecto diretamente ligado à questão da sus-
tentabilidade socioambiental.

Esse é um texto explicativo. Observe que todo ele é organizado de forma a nos 
oferecer as múltiplas faces do mesmo tema, com o cuidado, inclusive, de tornar esse co-
nhecimento mais fácil de ser compreendido, topicalizando alguns aspectos relevantes. Esse 

DE OLHO NO TEXTO
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cuidado com a compreensão do leitor se dá não só pelo fato de o texto ser explicativo, mas 
pelo fato de ser didático.

O gênero didático é organizado em torno de conceitos que são explicados da forma 
mais clara e objetiva possível. Portanto, tende a ser bastante direto, apoiado em conheci-
mento já aceito e comprovado. Você pode ver textos explicativos, em diferentes gêneros 
textuais, como

•	 aulas,
•	 verbetes de enciclopédia,
•	 relatórios,
•	 manuais de diferentes ciências.
Embora sejam diferentes entre si, os textos explicativos se caracterizam por apre-

sentar uma discussão sobre um determinado assunto, ou tema, expondo não ideias polêmi-
cas, ou inovadoras, mas aquilo que já se sabe e já se comprovou. É um texto, também, que 
não costuma apresentar, de forma explícita, as marcas do enunciador, ou seja, do autor. As-
sim como costuma apresentar dados que fundamentam e comprovam a veracidade daquilo 
que o texto apresenta sobre o tema.

A linguagem com que o texto didático é organizado costuma ser mais técnica, pode 
trazer citações de autoridades naquele determinado tema, assim como costumam apresen-
tar, predominantemente, um discurso indireto, ou seja, o autor, enunciador, se apropria do 
conhecimento sobre aquele assunto e o explica com suas próprias palavras. As citações são 
utilizadas como comprovação ou ilustração do que se explica. Você consegue perceber es-
ses detalhes no texto em questão? Vamos a eles?
Ex.21: Hoje em dia, apenas cerca de 20% da população mundial participa da chamada 

globalização. Eles consomem 80% da energia e das matérias-primas do planeta e 
são responsáveis por mais de 80% da poluição e degradação dos ecossistemas. A 
insustentabilidade desse modelo é gerada por dois mecanismos de exploração que 
não podem ser separados: a espoliação social e a degradação da natureza.

Ex.22: Esse quadro se deve, segundo Acselrad e Leroy, ”à combinação
a) de elementos da produção de massa de bens duráveis dirigidos a uma parcela restri-

ta de consumidores nacionais;
b) um sistema de proteção social precário;
c) uma produção exportadora de bens primários, cuja expansão desestabiliza continu-

amente a pequena agricultura familiar.”
No primeiro exemplo, você encontra dados estatísticos utilizados de forma a de-

monstrar como ocorre o consumo dos recursos do planeta.
No segundo exemplo, recorre-se à citação de uma autoridade (ACSELRAD, LEROY, 

1999). O texto vem entre aspas, o que indica que foi citado com as mesmas palavras utili-
zadas pelo autor. Esses dois recursos, dados estatísticos e citação de uma autoridade, dão 
maior credibilidade ao texto.

E aí, cansou? Então, é hora de se refrescar NAS ONDAS DO TEXTO!

18 De acordo com o texto, é correto afirmar que o desenvolvimento sustentável:
a) Nasceu e se desenvolveu a partir de ideais que visam à ordem, à disciplina e à hierar-

quia como valores inerentes ao progresso socioeconômico.

NAS ONDAS DO TEXTO
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Observe o seguinte trecho retirado do texto:

Sensibilizar, motivar e mobilizar a participação ativa das pessoas, favorecer o 
acesso às informações, permitindo maior compreensão dos problemas e das oportu-
nidades, superar as práticas e políticas de exclusão e buscar o consenso nas decisões 
da coletividade são algumas das ações ligadas a essa dimensão da sustentabilidade.

Você acha que o trecho em destaque poderia ser trocado por uma só palavra que 
mantivesse o mesmo sentido? Poderia, não é mesmo? E que classe de palavra seria essa? 
Isso mesmo! Um adjetivo. Ficaria, exatamente, como exposto abaixo:

Sensibilizar, motivar e mobilizar a participação ativa das pessoas, favorecer o 
acesso às informações, permitindo maior compreensão dos problemas e das oportu-
nidades, superar as práticas e políticas de exclusão e buscar o consenso nas decisões 
coletivas são algumas das ações ligadas a essa dimensão da sustentabilidade.

Vamos agora analisar essa expressão isoladamente:
Ex.23: ... decisões da coletividade são...

Quais as classes de palavras que compõem essa expressão?
Veja que o autor teria duas possibilidades: usar a locução ou o adjetivo. Nesse caso, 

ele optou por não utilizar o adjetivo (coletivas), mas uma expressão formada de preposição, 

b) Apresenta várias dimensões que procuram abranger as várias atuações humanas, 
visando à preservação do planeta para as gerações futuras.

c) Surge principalmente no Brasil, que apresenta 80% das ações voltadas para a preser-
vação do planeta em relação aos demais países.

d) É um tipo de ação que atende, principalmente, aos interesses das grandes indústrias, 
visando sua preservação e continuidade.

19 O texto Sustentabilidade é explicativo porque:
a) Apresenta ideias polêmicas e inovadoras que rompem com os parâmetros já estabe-

lecidos do conhecimento.
b) Desenvolve-se a partir da utilização de verbos no tempo passado e se organiza como 

um relato de acontecimentos.
c) Apresenta uma linguagem clara, objetiva, está subdividido em itens de forma a tor-

nar a compreensão do assunto mais acessível.
d) Organiza-se em prosa e obedece a um padrão rítmico constante e inovador.

20 Explique por que, de acordo com o texto, o modelo de desenvolvimento brasileiro causa 
uma das maiores desigualdades sociais do mundo e destrói, sistematicamente, os recur-
sos naturais.

21 Explique o que é “citação de autoridade”.

TERRA À VISTA: PORTUGUÊS
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Observe agora outro exemplo:
Ex.24: As decisões de hoje envolvem a sustentabilidade.

No exemplo 24, a locução qualifica o substantivo decisões, por isso, é considerada 
também uma locução adjetiva. Mas você deve ter observado que ela não é formada por uma 
preposição e um substantivo, como no exemplo 23.

Você poderia dizer quais as classes de palavras que compõem essa locução?
Confira a seguir se você acertou!

Portanto, podemos concluir que:
•	 As locuções adjetivas são expressões que têm valor de adjetivo e podem ser for-

madas por preposição, artigo e substantivo ou preposição e advérbio.
As locuções adjetivas são sempre conjuntos de nomes, isso quer dizer que elas não 

contêm verbo, pois, se contivessem, seriam orações e não locuções.
As locuções adjetivas são bastante comuns e muitas vezes são muito mais comuns 

que seus adjetivos correspondentes, pois alguns adjetivos são mais raros e de difícil uso. 
Quer ver alguns exemplos?

Observe o quadro abaixo, com algumas locuções e seus adjetivos correspondentes:

LOCUÇÕES ADJETIVAS ADJETIVOS

de fogo ígnea
de abelha apícula
de cavalo equino
de gato felino
de paixão passional
de cabelo capilar

Vale lembrar que nem sempre haverá uma forma de adjetivo que possa correspon-
der a determinada locução adjetiva: sons das palavras, história dos povos, cultura do milho.

artigo e substantivo, que modificam o substantivo a que acompanham e, por isso, ganham, 
no contexto, valor de adjetivo. A isso se chama locução adjetiva.

RETORNO

A partícula da é a contração da preposição de com o artigo a.

Preposição e Artigo

Substantivo

da coletividade

Preposição

Advérbio

de hoje
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22 De acordo com o que você leu nesta aula, as locuções adjetivas:
a) Em geral, podem conter preposição, numeral ou pronome que ganham valor de ad-

jetivo.
b) Invariavelmente, são a junção de uma preposição e de um adjetivo com valor de 

advérbio.
c) Não podem conter verbo, pois seriam consideradas orações.
d) Só são utilizadas porque os adjetivos são palavras difíceis e raras.

23 Identifique, no texto a seguir, as locuções adjetivas:

O nariz adunco e a barba da preguiça saltam à vista. O 
cabelo de ondas, com a marca dos dedos da última passagem, 
faz lembrar o mar de tempestade.

Os olhos de fogo queimam a pele dos que o observam, 
mas há suavidade em seus traços.

A moça com cabelos __________________ 
e lábios __________________olhou para o rapaz que 
trocava as lanternas __________________ do carro e 
passou com seu balanço __________________.

Ele parou para responder ao seu olhar e es-
queceu do serviço.

24 Reescreva o texto da questão anterior substituindo as locuções adjetivas por adjetivos.

25 Assinale a alternativa em que a locução destacada pode ser substituída por um adjetivo:
a) Encarei a ida ao topo da serra com receio.
b) Maria compôs duas canções sobre ele.
c) Falou em voz alta que me calasse.
d) Fiquei atento aos políticos sem escrúpulo que me pediam voto.

26 Complete o texto com adjetivos que substituam as locuções adjetivas do quadro abaixo:

de fogo - de mar - de anjo - de trás

Depois de navegar pela pela rota dos adjetivos e locuções adjetivas, é hora de se 
refrescar NAS ONDAS DA LÍNGUA!

NAS ONDAS DA LÍNGUA
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Você viu, no texto que inicia esta aula, que o con-
ceito de sustentabilidade tem várias dimensões. Entre elas 
a questão ambiental, que é a preservação da natureza e 
outra que diz respeito à preservação dos bens culturais, à 
promoção e divulgação da história, das tradições e dos va-
lores locais, regionais e mundiais. Isso significa preservar as 
várias formas que se apresentam na natureza e na cultura 
humana.

Sobre formas, veja como a natureza é exuberante! Observe a flor da foto acima: no 
centro, tem-se a forma arredondada e suas pétalas apresentam formas triangulares.

Veja também como o gênero humano é capaz 
de construir e aglutinar formas em suas construções, 
que são bens culturais. Analise as formas dessa igreja 
viking, localizada na norte da Noruega. Veja a compo-
sição com formas cilíndricas, triangulares e quadradas. 
Quantas formas diferentes se veem a nossa volta, não é 
mesmo? E são as formas que vamos revisar no próximo 
TERRA À VISTA: MATEMÁTICA.

Desembarque nessa!
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ento.

AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS FIGURAS PLANAS

Entre as diversas formas que encontramos à nossa volta, as 
planas delimitadas por segmentos de retas são as mais fáceis de classi-
ficar. Essas formas fechadas, planas, definidas por segmentos de retas 
são chamadas de polígonos.

Um polígono pode receber nomes específicos de acordo com 
o número de lados que apresenta. Entre os polígonos mais comuns, 
temos os triângulos, os quadriláteros, os pentágonos e os hexágonos.

Vejamos as características principais de cada um deles.

RETORNO

A palavra polígono é de origem grega e significa “muitos ângulos”.

Na rota dos triângulos
Um triângulo é um polígono composto por três lados e três ângulos internos.
Podemos classificar os triângulos de acordo com a medida de seus lados e, assim, 

dividi-los em três grupos: os triângulos escalenos, os triângulos isósceles e os triângulos 
equiláteros.

CRUZAMENTO DE ROTAS

TERRA À VISTA: MATEMÁTICA
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I. Triângulos escalenos: apresentam três lados com medidas diferentes (figura 27).
II. Triângulos isósceles: apresentam dois lados com medidas iguais (figura 28).

III. Triângulos equiláteros: apresentam três lados com medidas iguais (figura 29).

Qualquer triângulo (seja escaleno, isósceles ou equilátero) apresenta uma caracte-
rística interessante, pois:

Ex.25: No triângulo isósceles, representado na figura 30, observe essas características:
I. m(JK) < m(KL) + m(JL)

8 cm < 8 cm + 6 cm
8 cm < 14 cm (verdadeiro)

II. m(KL) < m(JK) + m(JL)
8 cm < 8 cm + 6 cm
8 cm < 14 cm (verdadeiro)

III. m(JL) < m(JK) + m(KL)
6 cm < 8 cm + 8 cm
6 cm < 16 cm (verdadeiro)
No exemplo 25, foi possível verificar que, em um triângulo, a medida de um dos 

lados é sempre menor que a soma das medidas dos outros dois.
Outra forma de classificar os triângulos é aplicar a classificação quanto aos seus 

ângulos internos.

RETORNO

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

Todo polígono no qual todos os lados apresentam a mesma medida é um po-
lígono regular. Um triângulo equilátero é um exemplo de um polígono regular.

E

D F

Triângulo isósceles
Figura 28  

G I

H

Triângulo equilátero
Figura 29  Figura 27  

Triângulo escaleno

A

B

C

Figura 30  

K

J L

8 cm8 cm

6 cm

Em um triângulo qualquer, a medida de comprimento de um de seus lados 
sempre é menor que a soma das medidas de comprimento dos outros dois.

Nesse caso, eles são agrupados em triângulos acutângulos, triângulos retângulos 
ou triângulos obtusângulos.

Um triângulo acutângulo apresenta todos seus ângulos internos com medidas me-
nores que 90° (figura 31).
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Um triângulo retângulo apresenta um de seus ângulos internos com medida igual 
a 90° (figura 32).

Um triângulo obtusângulo apresenta um de seus ângulos internos com medida 
maior que 90° (figura 33).

Para saber mais sobre esse assunto, pesquise em seus livros do ensino fundamental.
Passeando pelos quadriláteros
Os quadriláteros são figuras geométricas planas limitadas por quatro segmentos de 

retas e que podem ser classificadas de acordo com as características dos lados e dos ângulos 
internos.

Na figura 34, apresentamos um quadrilátero. Observe, 
nesse polígono, os seguintes elementos:

Vértices: são os pontos A, B, C e D.
Lados: são os segmentos AB , BC , CD  e AD .
Diagonais: são os segmentos AC  e BD .
Ângulos internos: são os ângulos α, β, γ e δ.
Na família dos quadriláteros, podemos destacar dois grupos: o dos trapézios e o dos 

paralelogramos. Os trapézios e os paralelogramos podem ser classificados de acordo com as 
características de seus lados e de seus ângulos. Vamos conhecer cada um desses quadriláte-
ros, começando pelos trapézios.

Observando os trapézios
Quando observamos que um quadrilátero tem um par de lados paralelos, esse po-

lígono recebe o nome de trapézio.
Quando, em um trapézio, os lados não paralelos são de medidas diferentes, esse 

trapézio é denominado escaleno (figura 35).
Quando, em um trapézio, os lados não paralelos são de medidas iguais, esse tra-

pézio é denominado isósceles (figura 36).
Quando dois de seus ângulos são retos, o trapézio é denominado trapézio retângu-

lo (figura 37).

Agora que, na nossa caminhada, visitamos os trapézios, vamos observar os parale-
logramos.

> 90°

Triângulo obtusângulo
Figura 33  

Triângulo acutângulo

< 90°

< 90°

< 90°

Figura 31  

Triângulo retângulo

90°

Figura 32  

Figura 34  

α

β

γ

δ

B

C

D

A

Figura 35  

AB  CD¹

DA

CB

Trapézio escaleno
Figura 36  

DA

CB

Trapézio isósceles

AB  CD=

Figura 37  

β
DA

CB

Trapézio retângulo

α

α = β = 90°
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Observando os paralelogramos
O paralelogramo possui dois pares de lados paralelos. Quando os quatro ângulos 

são retos, como o que você vê na figura 38, o paralelogramo é denominado retângulo.

Quando os quatro ângulos são retos e os quatro lados são congruentes (figura 39), 
o paralelogramo é denominado quadrado.

A figura 40 nos mostra um paralelogramo, no qual os quatro lados são congruentes. 
Nesse caso, o paralelogramo é denominado losango.

Quando o paralelogramo não apresenta nenhuma das propriedades anteriores (re-
tângulo, losango ou quadrado), ele não recebe nenhum nome especial.

Sua denominação é simplesmente paralelogramo (figura 41).

Figura 39  

α = β = γ = δ = 90°

Quadrado

α
DA

CB

β

δ

γ

AB  BC = CD = AD=

Losango

AB  BC ≈ CD ≈ AD≈

D

B

A C

Figura 40  

Figura 38  

α
A

B

Retângulo

β

δ

γ
α = β = γ = δ = 90°
AB CD  e  AD  =  BC=

C

D

DA

CB

Paralelogramo
Figura 41  

RETORNO

A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é sempre 360°.
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Visitando o círculo e a circunferência
Observando em nossa volta, percebemos que as formas circulares aparecem com 

muita frequência. Sendo assim, que tal estudarmos um pouco sobre a circunferência e o 
círculo?

A circunferência (figura 42) é uma linha formada por pontos do plano que estão a 
uma mesma distância de um ponto fixo, chamado de centro da circunferência.

A distância de todos os pontos até o centro é chamada de raio (r) da circunferência. 
O diâmetro da circunferência é o segmento que une dois pontos da circunferência, passan-
do pelo centro. A medida do diâmetro da circunferência é o dobro da medida de seu raio.

Juntando à circunferência os pontos de seu interior (figura 43), obtemos um círculo, 
que é o nome da região limitada por uma circunferência.

E você já se perguntou qual o comprimento de uma circunferência?
Considere o deslocamento de uma circunferência sobre uma linha reta horizon-

tal, como se fosse o pneu de uma bicicleta. Marcando um ponto sobre essa circunferência 
partindo de um ponto P e medindo o deslocamento dessa cirfunferência até que o ponto P 
toque novamente a superfície coincidindo com a linha horizontal, estamos obtendo o com-
primento dessa circunferência sobre a linha horizontal (figura 44).

Se dividirmos o comprimento da circunferência pelo seu diâmetro, qualquer que 
seja o tamanho dessa circunferência, sempre teremos como resultado o mesmo número. 
Esse número é o π (pi), cujo valor aproximado é o número irracional 3,1415...

Na linguagem matemática, temos: π = π  =
C
d

, onde C é o comprimento da circunferên-

cia e d é o seu diâmetro. Como sabemos que o diâmetro é o dobro do raio (d = 2r), podemos 

r
O

Circunferência
Figura 42  

Figura 43  
Círculo

Comprimento

PP     


Figura 44  



Proteu na rota do descobrimento: Português, Matemática e Cidadania
Recursos Naturais

81

U
N

ID
A

D
E 

D
ID

ÁT
IC

A
 0

2

fazer essa substitução na fórmula acima, ficando com a seguinte relação: π = π  =
C
r2

. Isolando C, 

temos que o comprimento aproximado da circunferência é obtido multiplicando-se o nú-

mero π por duas vezes o raio, ou seja, C = 2 · π · r.
Para uma reta e uma circunferência que foram construídas em um mesmo plano, 

existem apenas três posições relativas possíveis:

Quando uma reta e uma circunferência não têm ponto em comum, dizemos que a 
reta é externa à circunferência (figura 45).

Quando uma reta e uma circunferência têm somente um ponto em comum, dize-
mos que a reta é tangente à circunferência (figura 46).

Quando uma reta e uma circunferência têm exatamente dois pontos em comuns, 
dizemos que a reta é secante à circunferência (figura 47).

Que tal mergulhar agora NAS ONDAS DOS NÚMEROS?

27 Assinale V, se verdadeira, ou F, se falsa, para cada uma das alternativas.
 Quando classificamos um triângulo qualquer quanto à medida de seus ângulos in-

ternos, podemos classificá-lo em triângulo acutângulo, triângulo retângulo ou tri-
ângulo obtusângulo.

 Quando afirmamos que um triângulo é retângulo, estamos classificando-o toman-
do como referência as medidas de todos os seus ângulos externos.

 Quando classificamos um triângulo qualquer quanto à medida dos lados, podemos 
classificá-lo em triângulo equilátero, triângulo isósceles ou triângulo escaleno.

28 Desenhe um quadrado com lados de medida igual a 3 cm. O comprimento da maior 
circunferência que podemos inserir dentro desse quadrado é aproximadamente:
a) 7,065 cm.
b) 9,420 cm.
c) 10,321 cm.
d) 12,003 cm.

29 Em relação aos triângulos apresentados abaixo, assinale a alternativa verdadeira:

A C

B E
H

G ID F

Figura 45  

A

Figura 46  

B

A

Figura 47  

NAS ONDAS DOS NÚMEROS
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a) Todos são equiláteros.
b) Dois são equiláteros e um é isósceles.
c) Um é equilátero e dois são isósceles.
d) Os três são isósceles.

30 De acordo com a definição, quais figuras podem ser classificadas como trapézio?
a) B C

A D

b) B C

A D

c) B C

A D

d) 

A C

B

D

a) B C

A D

b) B C

A D

c) B C

A D

d) 

A C

B

D

a) B C

A D

b) B C

A D

c) B C

A D

d) 

A C

B

D

31 A figura que melhor representa um losango é:

32 De acordo com a definição, quais figuras podem ser classificadas como paralelogramo?
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33 Para cada ação de agressão ao meio ambiente apresentada abaixo, escreva uma medida 
de combate correspondente nos espaços em branco. Siga o exemplo.

Uso de agrotóxicos Uso de adubos orgânicos
Desmatamento 
Lançamento de fumaça no ar
Lançamento de esgoto no rio
Lançamento de lixo na rua

A NATUREZA NÃO MANDA RECADO

Na TV, o apresentador do telejornal fala em tom grave: 
“A tragédia de Santa Catarina é decorrente do aquecimento global, 
diz especialista.”. Entra entrevista com especialista: “Tudo leva a 
crer que o que ocorreu esses dias em Santa Catarina é decorrente do 
aumento do efeito estufa e do aquecimento da terra...”.

No rádio, o locutor afirma: “O desmatamento da Ama-
zônia nos últimos dez anos tem provocado o desaparecimento de 
muitas espécies de animais que antes eram encontrados facilmente 
naquela área.”.

Em um site de notícia, leio: “Na Malásia, aumentou a inci-
dência de chuvas ácidas nos últimos cinco anos.”.

Catástrofes, extinção de animais, chuvas ácidas... é o que ouvimos e vemos pelos 
meios de comunicação. A natureza responde, reage. São respostas da natureza a toda agres-
são que o homem tem cometido contra o planeta Terra. A natureza é composta por milhões 
de organismos vivos e cada um desses organismos reage quando é afetado. Desmatamen-
tos, emissão de monóxido de carbono, poluição dos rios, estreitamento de suas margens, 
lançamentos de produtos químicos na atmosfera, no solo e na água, além de outras agres-
sões, afetam diretamente a natureza e a vida. O resultado são as catástrofes, o aumento da 
temperatura da terra, o derretimento de geleiras, as chuvas ácidas... E o que temos a ver com 
isso tudo? Cada um de nós tem uma parcela de responsabilidade. Se não queremos mais 
ver e ouvir notícias como essas, temos que mudar nossos hábitos, nosso modo de viver. Do 
contrário, a natureza continuará a reagir sem nos perguntar e sem nos avisar antes. Ela não 
manda recado!

NAS ONDAS DA ÉTICA E CIDADANIA

TERRA À VISTA: CIDADANIA
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 02 Nesta terceira aula, em Língua Portuguesa, você vai ler e compreender um texto de 
natureza não verbal, especificamente, vai estudar a fotografia aérea. Para isso, discutiremos 
com você a diferença entre linguagem verbal e linguagem não verbal. Finalizando os usos 
das funções adjetivas, você vai identificar e exercitar a oração adjetiva. Em Matemática, vai 
estudar plano cartesiano e, em Cidadania, vai aprofundar seu conhecimento sobre susten-
tabilidade.

TERCEIRA AULA

FOTOGRAFIA AÉREA

Você já viu fotografias assim antes? Elas são retiradas, em geral, de aviões, helicóp-
teros e balões através de câmaras que possuem recursos específicos, como uma objetiva 
(lente que permite aproximar a imagem). A câmera precisa estar rigorosamente calibrada, 
com distância focal, parâmetros de distorção de lentes e tamanho de quadro de negativo 
conhecidos. A distância focal é o que permite definir a maior ou menor aproximação de uma 
imagem. Por meio desse tipo de fotografia, podem-se estudar muitas coisas, como o cresci-
mento urbano. No caso da fotografia acima, por exemplo, é fácil perceber o recorte das ruas, 

OBJETIVO DA VIAGEM

PARADA OBRIGATÓRIA

DE OLHO NO TEXTO
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o desenho das casas, alguns prédios maiores, outros menores, enfim, o desenho do local de 
onde foi retirada a fotografia.

Observe como, nessa fotografia, identificamos os locais onde há água, como pisci-
nas ou caixas d’água sem tampa. Isso pode ser muito útil, por exemplo, para o sucesso de 
uma campanha contra a dengue, por exemplo, que se preocupará em agendar uma visita a 
esses locais.

Esse tipo de fotografia facilita o trabalho de elaboração dos mapas, não só urbanos, 
mas rurais. E pode, inclusive, auxiliar no combate ao desmatamento ou aos focos de incên-
dio em florestas.

Você já havia pensado na importância da fotografia aérea? Não? Pois saiba que há 
profissionais que vivem literalmente nos ares especificamente para fazer esse tipo de foto-
grafia para os mais variados fins.

Vamos agora olhar essa fotografia sob outro ângulo. Você consideraria uma foto-
grafia um texto? Em geral, estamos acostumados a considerar um texto, uma estrutura ver-
bal, não é mesmo? No entanto, os textos são todos os tipos de enunciados que fazemos que 
visem à comunicação. Assim, existem variados textos que, por sua vez, utilizam variadas 
linguagens. Quando o homem se utiliza da palavra, ou seja, da linguagem oral ou escrita, 
dizemos que ele está utilizando uma linguagem verbal, pois o código usado é a palavra. Tal 
código está presente, quando falamos com alguém, quando lemos, quando escrevemos. 
Mas o ser humano não utiliza apenas a linguagem verbal (falada ou escrita), ele faz uso de 
diversos outros tipos de signos não verbais.

Nós podemos ler a fotografia aérea que vemos no início desta aula, ela nos comu-
nica algo: o recorte das ruas de um determinado bairro, a presença de casas com piscinas, a 
quantidade de caixas de água destampadas no local. Se ela nos comunica, é um texto. Se é 
um texto, utiliza uma determinada linguagem. Não é, entretanto, a linguagem verbal, mas 
a não verbal.

Linguagem não verbal é toda a linguagem que o ser humano utiliza que prescinde 
da palavra. Ou seja, que não utiliza a palavra. Nós utilizamos inúmeras linguagens não ver-
bais, não é mesmo?

Observe a ilustração ao lado:
O que significa essa ilustração? Você a compreende? Ela é elabora-

da utilizando-se a linguagem não verbal, não é? Muito bem. Mas todos os 
que lêem essa placa compreendem que ela indica que, naquele local onde 
ela está, é proibido fumar. Portanto, ela comunica algo.

Em nosso dia a dia, estamos constantemente mesclando as diversas linguagens 
que utilizamos. Ao falarmos diretamente com alguém, somamos às nossas palavras, gestos, 
sons, entonações, que vão ajudando o nosso interlocutor a compreender o que dizemos. 
Ao escrevermos, temos, na ausência de gestos e sons, a possibilidade de contarmos com o 
auxílio da pontuação, por exemplo, para dar ênfase (!) a um determinado aspecto ou para 
questionarmos (?).

Também mesclamos linguagens através da elaboração de desenhos animados, dos 
filmes, dos jornais de TV (sons, palavras, movimentos, imagens); na Internet, ao usarmos as 
salas de bate-papo virtual, usamos winks que expressam nossas emoções através de movi-
mentos. Enfim, o ser humano está sempre criando novas possibilidades de diálogos entre as 
diversas linguagens, verbais e não verbais.

Todas as linguagens humanas, verbais e não verbais, são constituídas por signos. Os 
signos são elementos cujo significado foi estabelecido por uma comunidade.

A imagem do semáforo a seguir comunica alguma coisa?
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Que luz está acesa?
O que ela significa para pedestres e motoristas?
Cada uma das cores do semáforo significa alguma coisa, não é? Assim, po-

demos dizer que cada cor, no semáforo, é um signo. Ela significa algo para alguém.
Na linguagem verbal também utilizamos signos. Um signo linguístico é 

um elemento representativo que apresenta dois aspectos: um significante e um 
significado, unidos num todo indissolúvel.

Ao ouvir a palavra árvore, você reconhece os sons 
que a formam. Esses sons se identificam com a lembrança 
deles que está presente em sua memória. Isso constitui uma 
verdadeira imagem sonora, armazenada em seu cérebro – é 
o significante do signo árvore. Ao ouvir essa palavra, você 
logo pensa num "vegetal lenhoso cujo caule, chamado 
tronco, só se ramifica bem acima do nível do solo, ao contrá-
rio do arbusto, que exibe ramos desde junto ao solo". Esse 

conceito, que não se refere a um vegetal particular, mas engloba uma ampla gama de vege-
tais, é o significado do signo árvore – e também se encontra armazenado em seu cérebro.

Ao empregar os signos que formam a nossa língua, você deve obedecer a certas 
regras de organização que a própria língua lhe oferece. Assim, por exemplo, é perfeitamen-
te possível antepor-se ao signo árvore o signo uma, formando a sequência uma árvore. Já 
a sequência "um árvore" contraria uma regra de organização da língua portuguesa, o que 
faz com que a rejeitemos. Perceba, pois, que os signos que constituem a língua obedecem a 
padrões determinados de organização. O conhecimento de uma língua engloba não apenas 
a identificação de seus signos, mas também o uso adequado de suas regras combinatórias.

Como a língua é um patrimônio social, tanto os signos como as formas de combiná-
los são conhecidos e acatados pelos membros da comunidade que a empregam. Individu-
almente, cada pessoa pode utilizar a língua de seu grupo social de uma maneira particular, 
personalizada, desenvolvendo assim a fala (não confunda com o ato de falar; ao escrever de 
forma pessoal e única você também manifesta a sua fala, no sentido científico do termo). Por 
mais original e criativa que seja, no entanto, sua fala deve estar contida no conjunto mais 
amplo que é a língua portuguesa; caso contrário, você estará deixando de empregar a nossa 
língua e não será mais compreendido pelos membros da nossa comunidade.

Estudar a língua portuguesa é tornar-se apto a utili-
zá-la com eficiência na produção e interpretação dos textos 
com que se organiza nossa vida social. Por meio desses es-
tudos, amplia-se o exercício de nossa sociabilidade – e, con-
sequentemente, de nossa cidadania, que passa a ser mais 
lúcida. Ampliam-se também as possibilidades de fruição dos 
textos, seja pelo simples prazer de saber produzi-los de forma 
bem feita, seja pela leitura mais sensível e inteligente dos tex-
tos literários. Conhecer bem a língua em que se vive e pensa 
é investir no ser humano que você é.

RETORNO

Fruir, significa desfrutar, gozar, tirar todo o proveito. Quando se trata do texto escrito fruir, 
significa compreendê-lo em sua plenitude, deleitar-se.

Fo
to

: A
na

 L
úc

ia
 H

en
riq

ue
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34 Segundo o que acabamos de discutir sobre linguagem verbal e não verbal, é correto 
afirmar:
a) O ser humano, ao se expressar, utiliza tanto a linguagem verbal como a não verbal.
b) Os sinais de pontuação são exemplos de linguagem verbal usados na escrita.
c) Ao escrever, o ser humano só se utiliza da linguagem verbal.
d) Os signos da linguagem não verbal têm sempre os mesmos significados para todas 

as comunidades.

35  Assinale a opção correta.
I. O significado dos signos é estabelecido entre os membros de uma comunidade.

II. Conhecer e saber usar a língua em suas várias formas é uma questão de cidadania.
III.  Os membros de uma comunidade devem falar seguindo normas pessoais de organi-

zação da língua.
a) Todas estão corretas.
b) Apenas I e II estão corretas.
c) Apenas II e III estão corretas.
d) Apenas I e IIII estão corretas.

NAS ONDAS DO TEXTO

Você observou, através da fotografia aérea, que ela é um texto por nos comunicar 
alguma coisa, não foi? Muito bem, mas será que podemos traduzir essa fotografia aérea em 
um texto verbal? Vamos tentar!

O texto acima descreve a fotografia, mas vamos atentar para as expressões utiliza-
das nessa descrição?

A fotografia aérea apresenta uma paisagem urbana. A imagem que vemos pa-
rece uma maquete, isso se deve ao fato de termos uma visão elaborada através de uma 
lente objetiva, uma lente que aproxima as imagens distantes. A fotografia, portanto, 
captura um espaço geográfico cujo recorte de ruas sugere a representação de um 
bairro residencial. Nesse bairro, há prédios que se destacam e prédios menores, que 
lembram casas menores. Há também uma grande construção que parece um estádio.

Ex.26: A imagem que vemos parece uma maquete

Ex.27: ... uma lente que aproxima as imagens distantes.

Ex.28: Há prédios que se destacam.
Todas essas orações ajudam a caracterizar a imagem, o tipo de lente utilizado na 

fotografia, as ruas, as pessoas que vivem no local representado na foto. Nós aprendemos 
que o tipo de palavra que caracteriza pessoas, coisas e fenômenos são os adjetivos, não é 
mesmo? Para essa mesma função, existem também as locuções adjetivas, que são conjuntos 
de palavras (que você também já estudou na aula anterior). Mas, no caso dos enunciados 

TERRA À VISTA: PORTUGUÊS
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do exemplo acima, temos orações que caracterizam termos. Sabemos que todas elas são 
orações porque possuem verbos (vemos, aproxima, destacam). Elas estão ligadas ao nome 
que caracterizam através de uma mesma palavrinha: que.

Diante disso, podemos, portanto, afirmar que há orações que tem uma função de 
adjetivo, pois, como os adjetivos, elas servem para qualificar seres, objetos, fenômenos etc.

As orações adjetivas sempre se referem a um substantivo ou a um pronome da ora-
ção principal e são ligadas a ela através de um pronome relativo: que, quem, o qual, cujo...

Mas será que poderíamos trocar essas orações adjetivas por uma só palavra, um só 
adjetivo? Vejamos:

Para os exemplos que analisamos, poderíamos ter:
Ex.29: A imagem vista.

Ex.30: Lente aproximativa.

Ex.31: Prédios destacados.
Na troca por um só adjetivo, parece que há uma perda de significado, não é mes-

mo? A lente aproximativa tem um nome específico, é uma objetiva; os prédios destacados 
parecem ter sido destacados por alguém, enquanto a ideia no texto descritivo, é que eles 
chamam a atenção por si mesmos, pelo seu tamanho ou forma. Talvez por isso, em determi-
nadas situações, precisemos utilizar uma oração para representar o que queremos, pois uma 
só palavra não é suficiente.

Existem dois tipos de orações adjetivas:
•	 Restritivas - elas limitam ou restringem a significação do nome a que se referem.
No exemplo 27 (lente que aproxima), a oração adjetiva destacada especifica o tipo 

de lente utilizado para a fotografia.
•	 Explicativas - elas explicam ou detalham o nome a que se referem. Essa oração, 

em geral, vem separada por vírgulas, o que não acontece com as orações subordinadas ad-
jetivas restritivas.

Veja o exemplo:
Ex.32: A fotografia, que foi tirada de um avião, 

mostra um bairro residencial.
A nossa língua, portanto, nos oferece inú-

meras possibilidades de caracterização, ou qualifi-
cação das coisas, cabe a nós, seus usuários, decidir-
mos quais as formas mais adequadas de utilizarmos 
os seus recursos de acordo com a situação em que 
estamos inseridos, não é verdade?

RETORNO

Os pronomes relativos, como o próprio nome já diz, estabelecem uma relação entre termos 
de diferentes orações. Para identificar o pronome relativo, substitua-o por “o (s) qual (is)“.
Ex.1: Há prédios os quais se destacam.

Note que o exemplo acima apresenta um uso da língua mais formal do que o mostrado no 
exemplo 28.
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36 Podemos afirmar, pelo que sabemos acerca da língua portuguesa, que:
a) A única forma de qualificarmos seres, objetos e fenômenos é através do uso de locu-

ções adjetivas.
b) Os adjetivos, as locuções adjetivas e as orações subordinadas adjetivas são sempre 

acompanhadas por vírgulas.
c) Existem inúmeros tipos de orações adjetivas restritivas, algumas delas devem ser 

acompanhadas por vírgulas.
d) Adjetivos, locuções adjetivas e orações subordinadas adjetivas são recursos que a 

língua nos oferece na qualificação de seres, coisas e fenômenos.

37 Assinale a alternativa que apresenta uma oração subordinada adjetiva explicativa.
a) A fotografia aérea demonstra um bairro que parece grande.
b) O monumento, que parece um estádio, está quase no centro da fotografia.
c) As casas que aparecem são muito grandes.
d) As pessoas que moram lá são muito ricas.

38 As orações adjetivas diferem das locuções adjetivas porque:
a) Constituem-se de uma preposição mais um advérbio.
b) Constituem-se de um adjetivo mais um advérbio.
c) Constituem-se sempre através de um pronome relativo e de um verbo.
d) Constituem-se de um adjetivo e de um substantivo.

39 Elabore uma breve descrição de sua rua, utilizando pelo menos duas orações subordina-
das adjetivas (uma restritiva e uma explicativa).

Quando queremos localizar um endereço em 
uma fotografia aérea, buscamos um ponto de referên-
cia e, a partir dele, nos orientamos para a direita ou para 
a esquerda, algumas quadras acima ou abaixo etc.

Ou seja, para localizarmos um ponto em uma 
fotografia aérea precisamos das coordenadas do local 
procurado.

Na Matemática, para descrever a localização de 
um ponto em um plano, podemos utilizar o Sistema de 
Coordenadas Cartesianas que foi criado por René Des-
cartes (ou Cartesius, como era chamado em latim).

O nosso roteiro de viagem, nesta aula de Mate-
mática, é um estudo sobre o Sistema de Coordenadas 
Cartesianas.

Figura 1 René Descartes - filó-
sofo, físico e matemático francês.

NAS ONDAS DA LÍNGUA

CRUZAMENTO DE ROTAS



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
Programa de Iniciação Tecnológica e Cidadania

90

U
N

ID
A

D
E D

ID
ÁTICA

 02

SISTEMA DE COORDENADAS CARTESIANAS

O Sistema de Coordenadas Cartesianas é representado a partir de duas retas (uma 
horizontal e outra vertical) sobre um mesmo plano. Essas duas retas recebem o nome de 
eixos, como você pode observar na figura 48.

O eixo horizontal (ou eixo x) é também chamado de eixo das abscissas.
O eixo vertical (ou eixo y) é chamado eixo das ordenadas.
Em cada um desses eixos, receberão destaque os pontos que representam os 

números inteiros, que estão espaçados entre si com uma mesma unidade de comprimento.
Alguns números fracionários também podem ser marcados, observando-se a pro-

porcionalidade desses valores em relação aos demais.
Como você pode observar na figura 48, o zero encontra-se no centro de cada eixo.
No eixo das abscissas, à direita do zero, encontram-se os números positivos e, à sua 

esquerda, os números negativos.
No eixo das ordenadas, acima do zero, encontram-se os números positivos e, abaixo 

do zero, os números negativos. Veja também, ainda na figura 48, que esses eixos encontram-
se em um único ponto (onde x = 0 e y = 0), denominado origem.

Então, podemos concluir que:

A origem do plano cartesiano é o ponto O (0; 0).

Assim como a origem, cada ponto sobre o Sistema de Coordenadas Cartesianas é 
associado a duas informações: o valor de sua abscissa (ou x) e o valor de sua ordenada (ou y). 
Assim, para representar um ponto no plano cartesiano, indicamos um par de números reais, 
entre parênteses.

Observe, na figura 48, que, ao traçarmos os eixos das abscissas e das ordenadas, 
dividimos o plano em quatro regiões chamadas quadrantes. Esse conjunto formado pelos 
eixos e pelos quadrantes denominamos Sistema de Coordenadas Cartesianas.

Que tal observar mais atentamente o Sistema de Coordenadas Cartesianas repre-
sentado na figura 48? Veja que:

•	 O ponto A possui abscissa 1 e ordenada 1, ou seja, é representado por A (1;1) e 
está contido no 1° quadrante;

1° Quadrante

4° Quadrante3° Quadrante

2° Quadrante

y

x

A

B

D

C
-3

-2

-1

1

2

3

-1 1 2 3-3 -2 0

Figura 48  

TERRA À VISTA: MATEMÁTICA
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•	 O ponto B possui abscissa -1 e ordenada 2, ou seja, é representado por B (-1;2) e 
está contido no 2° quadrante;

•	 O ponto C possui abscissa -2 e ordenada -3, ou seja, é representado por C (-2;-3) 
e está contido no 3° quadrante.

•	 O ponto D possui abscissa 2 e ordenada -1, ou seja, é representado por D (2;-1) e 
está contido no 4° quadrante.

Ex.33: Na figura a seguir, destacamos dois pontos.

•	 Sobre o eixo das abscissas, temos o ponto (2; 0).
•	 Sobre o eixo das ordenadas, temos o ponto (0; 3).
Quando afirmamos que dois pares ordenados são iguais estamos afirmando que os 

elementos correspondentes são iguais. Ou seja, se (a; b) = (1; 2), temos que a é igual a 1 e b 
é igual a 2.

Você já pensou o que acontece quando mudamos a ordem das coordenadas de um 
ponto?

Como cada ponto é associado a um par ordenado, a mudança de ordem nas coor-
denadas de um ponto gera um novo ponto. Isso pode ser percebido quando observamos os 
pontos B e D da figura 48, -1 e 2 são suas coordenadas, porém em ordem diferente em cada 
ponto, por isso B e D não têm a mesma localização.

Para marcar um ponto no Sistema de Coordenadas Cartesianas, é necessário, pri-
meiro, traçar uma reta (ou segmento de reta) vertical que passe pela abscissa do ponto que 
você quer destacar. Em seguida, deve passar uma reta (ou segmento de reta) horizontal pela 
ordenada do ponto que quer destacar. O ponto de encontro dessas duas retas (ou segmen-
tos de retas) é o ponto que se quer localizar.

E como podemos representar um ponto no plano cartesiano?
Para isso, observe cada um dos passos descritos no exemplo a seguir.

Ex.34: Para marcar o ponto M (3;2), siga os seguintes passos:

y

x

3

2

Figura 49  

RETORNO

O primeiro elemento do par in-
dica quanto será deslocado, a partir da ori-
gem, para a direita (se for positivo) ou para 
a esquerda (se for negativo). Esse número é 
chamado de abscissa do ponto.

O segundo elemento do par 
indica quanto será deslocado, a partir da 
origem, para cima (se for positivo) ou para 
baixo (se for negativo). Esse número é cha-
mado de ordenada do ponto.

(x; y)
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I. Primeiro, trace uma linha reta vertical que passe por x = 3.

II. Em seguida, trace uma linha reta horizontal que passe por y = 2.

III. Note que o ponto de encontro entre as retas auxiliares é o ponto M (3;2).

Observe que:
•	 Um ponto que tem abscissa igual a zero, ou seja, um ponto da forma (0, b), loca-

liza-se sobre o eixo das ordenadas sobre o valor b; e
•	 Um ponto que tem ordenada igual a zero, ou seja, um ponto da forma (a, 0), 

localiza-se sobre o eixo das abscissas sobre o valor a.
Que tal agora pegar seus apetrechos de viagem e descansar NAS ONDAS DOS NÚ-

MEROS?

y

x

M

-3

-2

-1

1

2

3

-1 1 2 3-3 -2

Figura 52  

y

x

-3

-2

-1

1

2

3

-1 1 2 3-3 -2

Figura 50  

y

x

-3

-2

-1

1

2

3

-1 1 2 3-3 -2

Figura 51  
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40 Imagine que a figura 53 abaixo representa a área de uma praça que tem sobre si um 
plano cartesiano.

I. Indique a posição de cada 
uma das pessoas citadas a 
seguir através dos pontos 
correspondentes.

a) Ana: A (-1; 2).
b) Bruno: B (2; 1).
c) Cristiane: C (1; -2).
d) Daiane: D (-2; -1).
e) Erivaldo: E (3; 3).
f ) Fátima: F (3; -3).
g) Gilberto: G (-2; -3).
h) Helena: H (0; 5).
i) Ilane: I (4; -2).
j) João: J (-3; 5).

k) Kelly: K (-4, 0).
l) Luzinete: L (-3; -6).

m) Marília: M (2; 5).
n) Neuza: N (2; -4).
o) Otávio: O (-1; 6).
p) Paulo: P (6; 0).

41 O retângulo ABCD, na figura 54 a seguir, está apresentado sobre um plano cartesiano. 
Responda o que se pede:

I. As coordenadas dos vérti-
ces do retângulo:

a) Ponto A:
b) Ponto B:
c) Ponto C:
d) Ponto D:

II. Considerando que os valo-
res das coordenadas estão 
expressos em metros, as 
medidas dos lados desse 
retângulo:

a) m(AB) = m(CD) =
b) m(AD) = m(BC) =

III. A área do retângulo:
a) b(AB) · h(BC) =

AB

DC

y

7

-7

-3

-2

-1

1

2

3

-1 1 2 3 4 5 6 x7-3 -2-4-6-7 -5

4

5

6

-6

-5

-4

Figura 54  

y

7

-7

-3

-2

-1

1

2

3

-1 1 2 3 4 5 6 x7-3 -2-4-6-7 -5

4

5

6

-6

-5

-4

Figura 53  

NAS ONDAS DOS NÚMEROS
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42 Observe a figura 55 e determine os elementos indicados em seguida.

a) Coordenadas dos pontos A, B, C, D, E, F, G e H.
b) Medidas dos lados do polígono ABCDEFGH.

A

H

E

y

7

-7

D

B

C

F

G

-3

-2

-1

1

2

3

-1 1 2 3 4 5 6 x7-3 -2-4-6-7 -5

4

5

6

-6

-5

-4

Figura 55  

UM CERTO Sr. ROBERTO

O Sr. Roberto resolveu abrir uma fábrica de detergente. Para isso, comprou um ter-
reno e construiu um galpão onde pretendia iniciar a produção. Nos arredores do galpão, 
havia uma pequena floresta por onde passava um riacho, de onde parte da população que 
morava na região tirava seu sustento e toda a água de que necessitava. Para que as ativi-
dades da fábrica não afetassem o meio ambiente, o Sr. Roberto procurou os órgãos de con-
trole ambiental e tomou todos os cuidados para que os produtos químicos utilizados na 
produção dos detergentes não chegassem ao rio e nem afetassem a floresta. De quebra, 
contratou alguns jovens que estavam desempregados e ajudou a mudar a vida de muita 
gente que morava perto da fábrica.

Atitudes como essa deveriam ser adotadas por todos os empresários. O Sr. Roberto, 
ao mesmo tempo em que abriu seu negócio, se preocupou em não agredir o meio ambiente 
e afetar a vida de muita gente que dependia do rio. E ainda, ao criar empregos, garantiu 
renda e bem-estar para muitos jovens que estavam sem perspectiva. E isso é o que chama-
mos de sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável.

Um exemplo desses prova que para se desenvolver não é necessário destruir a na-
tureza e seus recursos. Se todos seguissem esse exemplo, a vida de todo mundo se tornaria 
bem mais fácil e a natureza agradeceria.

TERRA À VISTA: CIDADANIA
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Agora, que tal exercitar a sua criatividade? Observe a paisagem a seguir, elaborada 
através de uma fotografia aérea, e crie um texto descritivo em que você possa usar livre-
mente adjetivos, locuções adjetivas e orações subordinadas adjetivas. Pode ser um poema 
também, por que não? Tente!

Figura 56 Fotografia aérea de Vitória (ES). Disponível em: <http://tbn0.google.com/images?q=tbn:Th80Z9
psIlmDTM:http://blog.mosaicoimagem.com.br/up/m/mo/blog.mosaicoimagem.com.br/img/natureza_e_pai-
sagem_05.jpg>. Acesso em: 21 out. 2008.

43 Com base na leitura do texto, reflita e liste duas atitudes semelhantes às do Sr. Roberto 
que um bom cidadão poderia ter, visando preservar o meio ambiente. 

NAS ONDAS DA ÉTICA E CIDADANIA

REGISTRANDO A VIAGEM

Nesta Unidade, em Português, você conheceu os gêneros textuais poema, texto 
didático e fotografia aérea. Por meio desses gêneros, você estudou algumas classes de pala-
vras em geral, com ênfase para artigo, substantivo e adjetivo. Entretanto, a unidade deu ên-
fase aos recursos que a língua oferece para a qualificação de seres, objetos e fenômenos, ou 
seja, aos adjetivos, às locuções e às orações subordinadas adjetivas restritivas e explicativas. 
Além disso, vimos também que, quando nos expressamos, utilizamos tanto a linguagem 
verbal como a não verbal e que elas são compostas por signos cujo significado é estabeleci-
do por cada comunidade.

Em Matemática, você mergulhou na Geometria, estudando as relações entre ponto, 
reta e plano, alguns tópicos sobre ângulos, características de algumas figuras planas. Além 
disso, estudou os pares ordenados, produto cartesiano e as representações em planos car-
tesianos. Em Cidadania, foi a vez do conceito de sustentabilidade, da necessidade de que 
tenhamos comportamentos sustentáveis e uma educação ambiental sólida, a fim de mini-
mizarmos os impactos causados ao meio ambiente.

DIÁRIO DE VIAGEM



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
Programa de Iniciação Tecnológica e Cidadania

96

U
N

ID
A

D
E D

ID
ÁTICA

 02

•	 Se você quiser estudar aspectos mais específicos da gramática de língua por-
tuguesa, visite o site: http://www.ficharionline.com/. Nele você vai encontrar uma série de 
conteúdos não só de gramática, mas de literatura, física, história, matemática, que podem 
ser bem úteis para tirar dúvidas.

•	 Você, com certeza, já ouviu falar do Museu da Língua Portuguesa. Inaugurado em 
21 de março de 2006, entre seus objetivos podemos citar: mostrar a língua como elemento 
fundamental e fundador de nossa cultura; mostrar que somos proprietários e agentes mo-
dificadores de nossa língua; valorizar a diversidade cultural brasileira, ou seja, apresentar ao 
público esse enorme bem imaterial que nos individualiza – o nosso idioma.

Se você quer conhecer um pouco sobre esse espaço, acesse o site http://www.mu-
seulinguaportuguesa.org.br/museudalinguaportuguesa/conheca_o_museu/conheca_o_
museu.html. Lá, você também encontra mais informações sobre o novo acordo ortográfico.

•	 Se quiser fruir um bom texto literário e, ao mesmo tempo, pensar na relação do 
homem com a natureza, procure o CD Os animais têm razão, do poeta Antônio Francisco.

Mossoroense, nascido a 21 de outubro de 1949, além de poeta, ele é xilógrafo e 
compositor. Só se dedicou a escrever aos quarenta anos e é membro da Academia Brasileira 
de Literatura e Cordel (ABLC) desde 2006.

Na penúltima estrofe do poema que dá título ao CD, podemos ler:

Os bichos zombando do nosso comporta-
mento? O que será que eles diziam? E por que diziam 
isso? Confira!

Botei a maca nas costas
E saí cortando o vento.
Tirei a viagem toda
Sem tirar do pensamento
Os sete bichos zombando
Do nosso comportamento.

AUMENTANDO A BAGAGEM
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Nesta Unidade Didática, o tema que orientará nossa viagem é Ambiente, Saúde e 
Segurança. Essa área compreende tecnologias associadas à melhoria da qualidade de vida, 
à preservação e utilização da natureza, ao desenvolvimento e à inovação do aparato tecno-
lógico de suporte e atenção à saúde. Abrange também ações de proteção e preservação dos 
seres vivos e dos recursos ambientais, de segurança de pessoas e comunidades, de controle 
e avaliação de risco, programas de educação ambiental e gerenciamento de soluções miti-
gadoras e de avaliação e controle da segurança e dos recursos naturais.

A partir desse tema, você vai estudar, em Língua Portuguesa, tópicos de coesão e 
coerência, as classes gramaticais artigo, numeral e pronome. Vai revisar também a sequência 
narrativa. Em Matemática, o conteúdo é estatística e você vai estudar sobre gráficos, tabelas 
e como fazer médias. Em Cidadania, discutirá sobre a relação entre os cuidados com o meio 
ambiente e a saúde, lerá sobre a saúde na adolescência e no trabalho.

Nesta primeira aula, a partir do texto sobre as principais causas de acidentes do-
mésticos com crianças no Brasil, você vai perceber como são construídas as relações entre 
as ideias de um texto (coesão e coerência). Além disso, vai entender a importância dos ele-
mentos não verbais (figuras e gráficos) para a construção do sentido do texto. Entre esses 
elementos não verbais, vai estudar um gênero textual muito frequente em reportagens: o 
gráfico e suas principais características. Ainda em Português, vai compreender o conceito 
de artigo, sua classificação (definido e indefinido), sua flexão de gênero (masculino e femi-
nino) e número (singular e plural), de forma a ser capaz de empregá-lo adequadamente, de 
acordo com a situação comunicativa. A Matemática lhe ajudará a ler e compreender gráficos 
estatísticos e refletir sobre suas funções na construção da coerência textual. Em Cidadania, 
nosso foco será a reflexão sobre a relação entre o cuidado com o meio ambiente e a saúde.

PRIMEIRA AULA

REPORTAGEM
ESTATÍSTICAS DE ACIDENTES DOMÉSTICOS COM CRIANÇAS E FORMAS DE PREVENÇÃO

Segundo dados do Ministério da Saúde, a úl-
tima pesquisa sobre causas de acidentes domésticos 
com crianças, realizada em 1997, no Brasil, mostrou 
que a maioria desses acidentes poderia ter sido evitada 
se tivesse havido maior precaução por parte dos pais. 

A pesquisa mostrou que acidentes de carro, afogamentos, quedas, queimaduras e 
intoxicações foram, naquele ano, as causas de 5.843 mortes de meninos e de meninas de 
até 14 anos de idade. Diante desse quadro, pediatras e especialistas da área de segurança 

PLANO DE VIAGEM

OBJETIVO DA VIAGEM

PARADA OBRIGATÓRIA
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infantil observaram que a desatenção dos adultos (pais ou responsáveis) e o menosprezo 
por riscos corriqueiros contribuíram para que ocorressem tantos acidentes com crianças em 
nosso país. Isso não significa falta de amor: o que ocorreu foi simplesmente que as pessoas 
não acreditaram que acidentes desse tipo pudessem acontecer com elas próprias. Na ver-
dade, bastam apenas alguns segundos de distração no cuidado com as crianças para que 
sérios acidentes possam acontecer.

Segundo o gráfico a seguir, os acidentes de trânsito foram os mais frequentes, segui-
dos pelos afogamentos, agressões, quedas, queimaduras e intoxicações, muitas vezes, fatais.

O que fazer para evitar os acidentes domésticos
Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, algumas providências 

simples, se adotadas pelos adultos, podem ajudar a evitar alguns desses aci-
dentes no dia a dia das crianças:

•	 Batidas e atropelamentos: crianças com menos de 10 anos ou 1,40 metro de altu-
ra devem ficar no banco de trás do carro. Nos passeios a pé, nunca deixe o carrinho de bebê 
fora da calçada.

•	 Afogamentos: ocorrem em piscinas, mares, rios e também em banheiras, baldes 
e vasos sanitários. Podem ser evitados com equipamentos como lacres nos vasos sanitários 
e redes de proteção nas piscinas.

•	 Quedas: instalar redes de proteção nas janelas, varandas e escadas. Deixar mó-
veis que servem de trampolim longe das áreas de risco. Nos quartos, beliches, só se possu-
írem redes cercando-os e para maiores de 4 anos. Na cozinha, portas fechadas ou portões 
removíveis que impeçam a entrada de crianças.

•	 Queimaduras: tomadas devem ser encapadas ou estarem a 1,40 metro do chão. 
Panelas no fogo devem ficar com o cabo virado para dentro.

•	 Intoxicações: atingem com mais frequência crianças entre 1 e 5 anos de idade. 
Lacrar armários e geladeiras. Manter determinados produtos fora do alcance das crianças.

(Texto adaptado para uso neste livro, a partir do site <http://www.redeplus.com.br/informativo.
htm>. Acesso em 16 de setembro de 2008).

Fonte: Ministério da Saúde; dados de 1997.
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O texto que você acabou de ler fala sobre os acidentes domésticos com crianças, 
suas causas e suas formas de prevenção. Mas, com certeza, para chegarmos a essa consta-
tação, precisamos fazer uma leitura compreensiva do texto, observando diversos aspectos, 
conforme descreveremos a seguir.

Como você já deve saber, para compreendermos bem um texto, precisamos estar 
atentos tanto à sua estrutura quanto ao seu conteúdo, pois um texto é como se fosse um 
tecido de ideias que são organizadas de uma determinada forma, de acordo com a função 
comunicativa a que se destina.

Observando inicialmente a estrutura do texto, vemos que ele inicia com um título 
(Estatísticas de acidentes domésticos com crianças e formas de prevenção), que resume e 
destaca o conteúdo que vai ser tratado mais adiante. Há também um subtítulo (O que fa-
zer para evitar acidentes domésticos) já no final da reportagem, chamando a atenção dos 
leitores, para maneiras possíveis de se evitarem os problemas apresentados no título ini-
cial. Além disso, nosso primeiro olhar também é direcionado para as imagens, que também 
contribuem para a construção do sentido do texto, completando ou destacando aspectos 
importantes do conteúdo. Só com essa primeira leitura global, já podemos perceber o tema 
do texto e os encaminhamentos que são dados em relação a esse tema (no caso, as formas 
de se prevenir acidentes com criança).

Agora, já podemos mergulhar em nossa leitura compreensiva e reflexiva do con-
teúdo do texto. Para isso, precisamos perceber tanto o sentido das palavras, das frases iso-
ladamente quanto a relação entre elas. Só dessa forma, podemos captar o sentido global 
do texto, que é exatamente o resultado dessa relação entre os elementos que o compõem 
(palavras, frases, períodos, ideias expressas ou não expressas, imagens etc.).

Veja, por exemplo, que o título da reportagem chama a nossa atenção para estatís-
ticas de acidentes, enquanto o primeiro parágrafo refere-se a dados do Ministério da Saúde. 
Nós, leitores, imediatamente percebemos que esses dados referem-se exatamente às esta-
tísticas mencionadas no título, não é verdade? Em outras palavras, começamos a compre-
ender o texto através da percepção da coesão (ou da ligação) do sentido entre palavras e 
frases. Vamos observar ao longo das nossas aulas que há muitas outras formas de se fazer 
essa coesão, pois iremos falar sobre isso sempre que houver oportunidade.

Veja, ainda no primeiro parágrafo do texto, que o assunto que vai ser tratado é si-
tuado no tempo (1997) e no espaço (no Brasil), e isso facilita a compreensão da leitura por 
parte do leitor. Além disso, a solução para o problema apresentado já é mencionada de for-
ma genérica nesta introdução, como forma de prender a atenção do leitor, fazendo com que 
ele realmente leia todo o texto.

A partir do segundo parágrafo, começa-se a fazer uma enumeração dos acidentes 
mais frequentes e um detalhamento de cada um deles, ao mesmo tempo em que são for-
necidos dados concretos a partir da pesquisa referida. São também comentadas as atitudes 
que podem causar acidentes com crianças.

Em seguida, os dados colhidos na pesquisa são resumidos em um gráfico de barras, 
que é um gênero textual no qual se faz, através de um gráfico cartesiano, a relação entre a 
frequência de ocorrência dos acidentes com crianças e o tipo de acidente. Assim, esse grá-
fico é composto por dois eixos que formam entre si um ângulo de 90º. No eixo horizontal, 
são marcados os tipos de acidentes e, no eixo vertical, a frequência de ocorrência de cada 
um desses tipos.

DE OLHO NO TEXTO
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Após apontar todos esses problemas, o texto termina listando algumas atitudes 
que poderiam ser tomadas pelos adultos para evitar alguns dos acidentes referidos.

Com essas informações, você já pode reler o texto para entrar nas ondas que apa-
recem a seguir.

1 A palavra precaução, no primeiro parágrafo do texto, significa:
a) Solução.
b) Vigilância.
c) Ousadia.
d) Diálogo.

2 No texto, afirma-se que: “A pesquisa mostra que acidentes de carro, afogamentos, que-
das, queimaduras e intoxicações foram, naquele ano, as causas de 5 843 mortes de me-
ninos e de meninas de até 14 anos de idade.” Se compararmos essa informação com os 
dados apresentados no gráfico de barras, podemos concluir que o número de acidentes 
causados por agressões contra meninos e meninas de até 14 anos de idade:
a) É superior aos acidentes causados por afogamentos e intoxicações.
b) É mais preocupante do que o número de quedas e queimaduras.
c) É um dado irrelevante que deve ser ignorado pela sociedade.
d) É menor que todos os outros tipos de acidentes.

3 Ao final do texto, são listadas várias providências que poderiam ser tomadas para evitar 
acidentes com crianças. De acordo com o texto, são corretas as seguintes afirmações:

I. Apenas as crianças maiores que 10 anos e com mais de 1,40m devem ser levadas no 
banco dianteiro do carro.

II. A colocação de redes de proteção em janelas, varandas e escadas deve ser evitada.
III. Produtos tóxicos e perigosos devem ser colocados fora do alcance das crianças.
IV. Tomadas devem ser encapadas e panelas devem ser tampadas.
a) Apenas I e II estão corretas.
b) Apenas II e IV estão corretas.
c) Apenas I e III estão corretas.
d) Apenas III e IV estão corretas.

4 No texto, a afirmação de que “Na verdade, bastam apenas alguns segundos de distração 
no cuidado com as crianças para que sérios acidentes possam acontecer.”, significa que:
a) A maioria dos adultos não gosta de cuidar de crianças pequenas.
b) Muitos acidentes podem ser causados pelo excesso de atenção dos adultos com as 

crianças.
c) Se os adultos fossem mais atentos no cuidado com as crianças, sérios acidentes po-

deriam ser evitados.
d) Caso os adultos tivessem mais tempo para divertirem-se com as crianças, o número 

de acidentes diminuiria.

NAS ONDAS DO TEXTO
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ARTIGO

Nesta estação, vamos pensar um pouco sobre uma classe de palavra muito impor-
tante para a construção do sentido do texto: o artigo, que funciona sintaticamente como um 
determinante do substantivo, classe de palavra que você já estudou na Unidade Didática 02, 
lembra? Vamos começar analisando alguns exemplos e identificando os substantivos? 
Ex.1: O que fazer para evitar os acidentes domésticos

Como você pode ver, o substantivo acidentes está acompanhado e determinado 
pela palavra os, que é um artigo, e especificada pela palavra domésticos, que é um adjetivo. 
Mas você deve estar pensando: “Como assim, de-ter-mi-na-do pelo artigo?” 

Para compreender melhor, veja como ficaria o exemplo sem o artigo os e sem o 
adjetivo domésticos.
Ex.2: O que fazer para evitar acidentes.

Observe que, a ausência do adjetivo domésticos, deixa de especificar quais seriam 
os tipos de acidentes e o enunciado passa a referir-se a todo e qualquer acidente, concorda? 
E, ao não se mencionar o artigo os, que informação se deixa de passar? Pense um pouco.

Como você deve ter percebido, uma coisa é falarmos de acidentes de forma geral 
(sem artigo); outra coisa é falarmos os acidentes (com artigo), especificando o substantivo. 
Ao fazermos isso, estamos dizendo que são aqueles acidentes e não outros, entendeu?

Agora fica fácil para você compreender o conceito da classe gramatical artigo que 
consta na gramática normativa:

Artigo é a palavra que acompanha e determina o substantivo de modo defi-
nido ou indefinido.

Você agora deve ter compreendido que a função do artigo é acompanhar e deter-
minar o substantivo na oração. Mas compreendeu como isso pode acontecer de modo defi-
nido ou indefinido?

Vamos observar agora o exemplo 3, em que todos os artigos existentes são defi-
nidos, ou seja, acompanham um substantivo que já é conhecido pelo leitor, porque já foi 
anteriormente mencionado no texto, ou porque pode ser inferido, ou seja, compreendido a 
partir do contexto.
Ex.3: Segundo o gráfico a seguir, os(1) acidentes de trânsito são os(2) mais frequentes [...]

Veja que, neste exemplo, numeramos duas ocorrências do artigo definido masculi-
no plural os. Na ocorrência (1), o artigo está determinando o substantivo acidentes, que, por 
sua vez, está sendo especificado pela locução adjetiva de trânsito; na ocorrência (2) ocorre 
a elipse (omissão) do substantivo determinado pelo artigo os (acidentes), o que se justifica 
pelo fato de esta palavra ter sido referida anteriormente ainda na mesma linha, evitando, 
assim, a repetição desnecessária do substantivo para a compreensão do leitor. Em ambos os 
casos, o artigo os é classificado como definido.

Vamos ver agora um exemplo em que o mesmo substantivo (agora no singular) 
está determinado por um artigo indefinido, ou seja, o substantivo modificado por ele assu-
me um papel qualquer, indeterminado, impreciso.

TERRA À VISTA: PORTUGUÊS
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Ex.4: Alguém pode causar um acidente com crianças simplesmente por falta de atenção. 
Percebeu que, neste exemplo, pode-se estar falando de qualquer acidente com 

crianças?
Para concluir, vamos relaxar um pouquinho lendo a piada a seguir, em que identi-

ficamos todos os artigos (definidos e indefinidos), destacando-os. Observe que os artigos 
definidos (o, a, os, as) definem substantivos que expressam informações já conhecidas e es-
pecíficas, enquanto que os indefinidos (um, uma, uns, umas) referem-se a substantivos que 
expressam ideias genéricas, imprecisas, indeterminadas. Observe também que, em alguns 
casos, esses artigos aparecem junto a alguma preposição como em e de, resultando nas for-
mas contractas no ou na/do ou da.
Ex.5: Sábado pela manhã, um baita sol, o sujeito põe a família no carro 

e decidem ir para a praia. Na estrada, porém, ele é parado por um 
guarda.
– O senhor está multado - diz o guarda. - Está acima da velocidade 
permitida!
– Pô, seu guarda! Não faz isso comigo! O senhor vai estragar o meu 
fim de semana!
– Não seja por isso! Eu vou fazer a multa com data da próxima 
segunda-feira!

(Disponível em: <http://www.portaldohumor.com.br/cont/piadas/401/O-Guarda-Compreensivo.
html>. Acesso em: 15 set. 2008).

5 Na piada abaixo, preencha os espaços vazios com os artigos adequados, considerando a 
logicidade do sentido que vai sendo construído.

“A garotinha chega d___ escola em prantos.
– Mamãe, mamãe, sniff... sniff...
– O que foi, minha filha?
– Hoje... na escola... me puseram de castigo... sniff...
– De castigo? Por quê?
– Por ___ coisa... sniff... que eu não fiz...
– Mas isso é ___ absurdo! Vamos lá, vou falar com ___ di-
retora.
E pega ___ mão d___ menina e arrasta-a para fora d___ 
casa.
Na rua, vendo a filha um pouco mais calma, pergunta:
– E o que foi que você não fez, minha filha? 
– ___ lição de casa... buáááá...”

(Disponível em: <http://www.portaldohumor.com.br/cont/piadas/1456/Castigo-Injusto.html>. 
Acesso em: 28 set. 2008).

Releia o primeiro parágrafo do texto da aula 1 para responder à questão 6.

NAS ONDAS DA LÍNGUA
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6  Nesse trecho, podemos afirmar que há:
a) 2 artigos indefinidos e 3 definidos.
b) 2 artigos indefinidos e 1 definido.
c) Apenas 5 artigos indefinidos.
d) Apenas 6 artigos definidos.

7 Mostre que você compreendeu a leitura do texto, fazendo a coesão a partir da com-
preensão do artigo definido. No segundo parágrafo do texto, a expressão as pessoas 
refere-se a:
a) Pediatras e especialistas da área de segurança infantil.
b) Os adultos (pais e responsáveis).
c) As crianças.
d) Elas próprias.

Para responder à próxima questão, leia com bastante atenção o seguinte trecho de uma 
conversa entre dois alunos do Proteu sobre agressões domésticas contra crianças.

Segundo dados do Ministério da Saúde, a última pesquisa sobre as causas 
de acidentes domésticos com crianças realizada em 1997, no Brasil, mostrou que a 
maioria desses acidentes poderia ter sido evitada se tivesse havido maior precaução 
por parte dos pais.

– Cara, cê viu aquela notícia sobre violência doméstica? Tem gente que pensa 
que criança é pra viver na porrada... Parece até que nem conhece o Estatuto da Criança 
e do Adolescente...

– Pois é, mas deve ter um jeito de a gente identificar se uma criança é vítima 
desse tipo de violência e denunciar o agressor...

– Segundo minha professora, as crianças que sofrem esse tipo de agressão 
apresentam um comportamento agressivo, têm baixo rendimento escolar, escondem 
a marca da violência e ficam meio isoladas do grupo... são geralmente tristes e tímidas.

8 Quanto ao uso dos artigos destacados no diálogo, coloque (F) para falso e (V) para ver-
dadeiro em cada uma das afirmativas abaixo:

 Na primeira fala do diálogo, o falante utilizou o artigo definido para determinar o 
substantivo Estatuto da Criança e do Adolescente, porque este é um documento 
único e, por isso, está sendo especificado.

 Os artigos que determinam os substantivos jeito e criança, na segunda fala, são 
indefinidos, porque se trata de qualquer jeito ou de qualquer criança.

 O artigo que determina o substantivo agressor é indefinido, porque não se sabe 
quem é essa pessoa.

 Em relação ao artigo que determina o substantivo crianças, podemos dizer que é 
indefinido, porque são muitas crianças.

 O substantivo marca está sendo determinado ao mesmo tempo pelo artigo defini-
do e pela locução adjetiva da violência, porque se trata de uma marca específica.
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Você ficou sabendo, com a leitura do texto 1, que existem muitos acidentes domés-
ticos envolvendo crianças e adolescentes. Essa informação nos leva a fazer uma reflexão, ou 
uma análise, sobre a situação mostrada e a importância que isso tem para o conjunto de 
ações que compõem a sociedade na qual estamos inseridos. Sabe que a Matemática pode 
nos ajudar a refletir sobre a essa realidade? Duvida? Então, nos acompanhe. 

Essas informações, que são denominadas dados estatísticos, podem ser apresenta-
das em forma de gráficos, e têm como função permitir que o leitor faça comparações entre 
um evento (no caso do texto: os acidentes) no momento atual e esse mesmo evento em 
momentos anteriores ou futuros. 

Quer saber mais sobre dados estatísticos e gráficos? Pois navegue até a seção TER-
RA À VISTA: MATEMÁTICA.

Você leu no texto: “Estatísticas de acidentes domésticos...”, uma sequência de acon-
tecimentos ou eventos, tais como destacamos no seguinte período: 
Ex.6: A pesquisa mostrou que acidentes de carro, afogamentos, quedas, queimaduras e 

intoxicações foram, naquele ano, as causas de 5.843 mortes de meninos e de meni-
nas de até 14 anos de idade.
Já dissemos que essas informações, chamadas de dados estatísticos, permitem 

conhecer melhor a nossa realidade, porque permite que se façam comparações entre um 
evento no momento atual e esse mesmo evento em momentos anteriores ou futuros.

No texto lido, os dados foram apresentados em linguagem não verbal. Você já pen-
sou como seria difícil compreender um texto com um grande número de informações distri-
buídas somente com palavras e números?

Seria um trabalho penoso e cansativo e até poderia causar erros de interpretação 
do assunto. Diante da necessidade da compreensão clara dessas informações, surgem então 
os gráficos estatísticos, que são ferramentas auxiliares nessas tarefas, facilitando bastante a 
compreensão do texto pelos leitores.

É bom lembrar que os gráficos podem apresentar 
valores numéricos ou não, quando os números representati-
vos dos acontecimentos não precisam ser levados em conta. 

Os gráficos estatísticos devem ser criados, obede-
cendo-se a regras bem definidas pelo Sistema Estatístico Na-
cional, órgão subordinado ao IBGE. Dessa forma, uma pessoa 
não pode criar um gráfico com base apenas na vontade dela. 
Além de atender a uma determinada situação comunicativa, 
por ser um gênero textual específico, ele deve seguir normas 
internacionalmente estabelecidas.

Observe que o texto mostra um gráfico de colunas (apresenta o crescimento ou de-
crescimento de um evento em barras verticais) em que cada uma dessas colunas representa 
um número de ocorrências de cada evento.

Para sua melhor compreensão, vamos reproduzi-lo:

CRUZAMENTO DE ROTAS

TERRA À VISTA: MATEMÁTICA
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SP 150 (Via Anchieta)

SP 270 (Raposos Tavares)

SP 310 (Washington Luiz)

SP 332 (Gen. Milton Tavares de Souza)

SP 330 (Via Anhanguera)

Média Anual de Acidentes no Transporte de Produtos Perigosos nas 
Principais Rodovias Estaduais e Federais

Estado de São Paulo - 1997/1999

Fonte: Polícias Rodoviárias Federal e Estadual.

Este gráfico, que apresenta inclusive valores numéricos, serve, portanto, como au-
xílio visual para a sua melhor interpretação sobre o assunto. A partir da observação das co-
lunas, você tem a possibilidade de fazer comparações e assim entender melhor o que está 
sendo retratado por dele. Mesmo que os números não aparecessem no gráfico, você ainda 
teria condições de observar, pelas diferenças de alturas das barras, que houve mais aciden-
tes de carro que afogamentos, menos intoxicações do que queimaduras, e assim por diante. 
Tudo isso “lido” apenas pela representação gráfica!

Com certeza, você conhece outros estudos ou leituras, ou já viu outros tipos de 
gráficos estatísticos. Vamos revisar?

a) Gráficos de barras – em que as barras são apresentadas na forma horizontal e servem 
para representar dados geográficos, ou seja, de lugar (bairros, cidades, estados, etc.) 
ou específicos (profissões, marcas de produtos, etc.).

Fonte: Ministério da Saúde; dados de 1997.
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b) Gráficos de linhas – servem para representar situações temporais (históricas ou ge-
ográficas).

c) Gráfico setorial (de setores ou de “pizza”) – de forma circular e que serve para repre-
sentar situações, na maioria das vezes, no modo de percentuais, entre outros.

Vamos dar uma parada e entrar NAS ONDAS DOS NÚMEROS?

Fonte: Fundação Seade; INSS; Fundacentro/MTE; Denatran/MJ. Polícia Militar Rodoviária Estadual.

Acidente do Trabalho de Motoristas de Caminhão e Similares de Produtos 
Perigosos, segundo Hora do Acidente

Estado de São Paulo - 1997/1999
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9 Com os dados abaixo construa um gráfico de colunas.
Mortes por:
•	 armas = 18;
•	 desastres = 23;
•	 eletricidade = 09;

•	 afogamento = 12;
•	 doenças = 32;
•	 raios = 05.

10 Observando o gráfico de barras abaixo, que representa o número de atletas por capital 
nordestina, responda:

a) Quantos atletas existem, aproximadamente, somando os valores das cidades de Sal-
vador e Aracaju?

b) É correto afirmar que a cidade do Recife tem exatamente 40 atletas a mais que Sal-
vador? Por quê?

c) Natal possui mais de 50 ou menos de 50 atletas?
d) A metade do número dos atletas de Fortaleza é igual a 30 atletas?

11 Transforme o gráfico de colunas apresentado em um gráfico de linhas.

Para construir o gráfico, determine antes a largura de cada coluna e a distância (a partir do 
eixo vertical) entre cada uma delas (deverão ser todas iguais). No eixo horizontal, coloque os eventos;  
no eixo vertical, os valores numéricos.
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NAS ONDAS DOS NÚMEROS
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12 Complete as lacunas com atitudes que podem evitar acidentes.

a) Para evitar choque elétrico, devemos _________________________.
b) Para evitar quedas em escadas, evite descê-las _________________________.
c) Para evitar que as crianças se queimem com alimento quente na cozinha, elas devem 

permanecer _________________________.
d) Para evitar que as crianças se queimem com alimento quente em cima do fogão, os 

cabos das panelas devem _________________________.

13 Explique a relação entre meio ambiente e saúde.

PREVENIR É MELHOR DO QUE REMEDIAR

Ligo a TV. Vejo no Jornal uma notícia sobre acidentes automobilísticos.
Apresentadora diz:
– Segundo a Polícia Rodoviária, neste feriadão, o número de acidentes de trânsito au-

mentou 12%. O número de mortos foi quase 30% maior do que no ano passado durante o mes-
mo feriado.

Fico pensando: quantos acidentes! Quanta gente morta e ferida gratuitamente! 
Tudo poderia ser evitado se as pessoas que dirigem os automóveis fossem mais responsá-
veis e mais prudentes. Penso também que os acidentes no trânsito não são os únicos que 
ocorrem e que levam à morte. Em casa acontecem muitos, às vezes, tão graves que provo-
cam a paralisia ou a morte de pessoas, principalmente de crianças. Da mesma forma como 
os motoristas são imprudentes e provocam essas tragédias, algumas pessoas também são 
muito descuidadas em casa e acabam facilitando a ocorrência desses acidentes: choques 
elétricos, quedas em escadas, escorregões em pisos molhados, pancadas na cabeça, quei-
maduras.... São tantos! Tudo por descuido, desatenção.

Ao mesmo tempo em que penso nisso tudo, imagino que isso também é uma ques-
tão de meio ambiente, considerando que meio ambiente é tudo o que nos cerca. Se vivo 
em uma casa que me oferece riscos constantes de acidentes é porque não me importo com 
o meio em que habito. Da mesma forma, se não cuido da limpeza da minha rua ou se não 
preservo o bosque de meu bairro, é porque não me preocupo com o meio ambiente. Na 
mesma proporção em que posso vir a ter problemas de doenças porque consumo água de 
um poço contaminado, posso sofrer um acidente doméstico por não ter me precavido de 
sua ocorrência. Paro novamente e penso: tudo está muito ligado. Todas as coisas que faço 
têm relação direta com minha vida. Se preservo o meio ambiente, preservo também a vida: 
a minha e a de muitas outras pessoas.

NAS ONDAS DA ÉTICA E CIDADANIA

TERRA À VISTA: CIDADANIA
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Nesta aula, ao estudar o gênero textual tabela e suas características, você vai per-
ceber como são construídas as relações entre as ideias de um texto (coesão e coerência), 
a partir da morfologia, da sintaxe e da semântica; vai também perceber a importância dos 
quadros e tabelas, que são elementos não verbais, para a construção do sentido do texto; 
em gramática, vamos revisar o conceito de numeral, sua classificação (ordinal, cardinal, fra-
cionário), sua flexão de número (singular e plural) e perceber a sua funcionalidade como ele-
mento responsável pela coesão e pela coerência textuais. Em Matemática, você vai conhecer 
melhor as tabelas, o que lhe permitirá construir atitudes críticas diante de informações coti-
dianas apresentadas em dados estatísticos. Em Cidadania, o tema é saúde na adolescência, 
focalizando essa fase como um período de transição.

ADOLESCÊNCIA NO BRASIL E NO MUNDO

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define a adolescência como sendo “o perí-
odo da vida a partir do qual surgem as características sexuais secundárias e se desenvolvem 
processos psicológicos e padrões de identificação que evoluem da fase infantil para a adul-
ta, entre eles a transição de um estado de dependência para outro de relativa autonomia.”

Ainda segundo a OMS, a adolescência começa aos 10 e vai até os 19 anos, o que 
difere da definição expressa no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o qual define 
que a adolescência começa aos 12 e vai até os 18 anos, período em que acontecem diversas 
mudanças físicas, psicológicas e comportamentais. 

No mundo todo, hoje, estima-se que haja 1 bilhão de pessoas vivendo a adolescên-
cia, ou seja, quase 20% da população mundial. No Brasil, segundo dados do IBGE (2000), a 
população brasileira é de aproximadamente 175 milhões de pessoas, sendo que cerca de 35 
milhões se encontram na adolescência, o que nos leva a 21,84% da população total do país, 
sendo que 10% se encontram na faixa etária dos 10 aos 19 anos. 

As tabelas a seguir retratam, sob vários aspectos, os adolescentes no Brasil.

Tabela 3 – Distribuição dos adolescentes no Brasil por cor.

Brancos 50,4%
Pardos 43%
Negros 6%

Amarelos 0,3%

SEGUNDA AULA

Tabela 1 - Percentual de adolescentes 
alfabetizados no Brasil e no Nordeste.

Brasil 1,1 milhão
Nordeste 76,5%

Tabela 2 – Distribuição dos adolescentes 
no Brasil por sexo.

Masculino 50,4%
Feminino 50,5%

OBJETIVO DA VIAGEM

PARADA OBRIGATÓRIA
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Tabela 4 – Distribuição do número de adolescentes por atividade e idade no Brasil.

Frequentam a escola Estudam e trabalham Só trabalham
Idade 7 a 14 anos 10 a 17 anos 10 a 17 anos
Quantidade 2,7 milhões 4,6 milhões 2,7 milhões

Hábitos de vida e saúde na adolescência
Alguns hábitos inadequados têm levado os adolescentes a sérios problemas de 

saúde. Um desses hábitos é a privação do sono ou a falta de qualidade no sono durante a 
noite. A falta de sono noturno pode levar os adolescentes a desenvolverem sérios proble-
mas de saúde (como a hipertensão) e de comportamento (como a falta de concentração em 
atividades diárias). Outros problemas de saúde comuns na adolescência resultam da prática 
inadequada de esportes e da má postura corporal.

No que se refere à privação do sono, tem-se per-
cebido que, embora os hábitos da vida moderna, a correria 
do dia a dia, a quantidade de atividades extra-curriculares 
a ser cumprida e, algumas vezes, uma agitada vida social 
(noturna) possam também ser causadores desse problema, 
o grande culpado pelas noites mal dormidas dos adoles-
centes no Brasil está dentro de seus próprios quartos. Esse 
ambiente da casa foi invadido, nos últimos anos, por vários 
aparatos tecnológicos – televisão, DVD, aparelho de som, 
computador, videogame, telefone...

Dessa forma, o quarto foi descaracterizado como local de dormir e os pais perde-
ram o controle sobre os horários de seus filhos. Com tantas opções, fica cada vez mais difícil 
para o adolescente se desplugar do mundo.

Os efeitos da falta de sono, porém, são especialmen-
te perversos numa etapa em que o organismo está em pleno 
desenvolvimento. O sono de má qualidade deixa as funções 
cerebrais mais lentas, o que, no caso de um adolescente, pode 
afetar o aprendizado e comprometer o desenvolvimento fí-
sico. Uma boa noite de repouso é importante, por exemplo, 
para a síntese de GH, o hormônio do crescimento. Nos meni-

nos, 80% de todo GH é secretado nas fases mais profundas do sono, quando o descanso se 
torna de fato reparador. Entre as meninas, 60% do hormônio é liberado nesses estágios. 

A falta de GH não só atrapalha o processo natural de crescimento como acaba por 
prejudicar a qualidade do sono. Além de interferir na produção hormonal, a falta de sono 
adequado nessa fase da vida pode levar a problemas como hipertensão, obesidade, déficit 
psicomotor e alterações de humor.

Quanto à prática de exercícios físicos, o que se tem observado é uma mudança de 
hábitos causada pela falta de segurança cada vez maior nas cidades. Enquanto os jovens 
de gerações anteriores exercitavam-se praticando esporte nas ruas, nas praças da cidade, 
o que se vê atualmente é uma procura cada vez mais cedo por academias de musculação, 
a fim de desenvolverem músculos a qualquer custo. Esse comportamento pode levar a um 
distúrbio conhecido como vigorexia, em que o jovem, apesar de musculoso, se acha flácido 
e magro, e, por isso, esforça-se mais e mais para aumentar a massa muscular. Nessa neurose, 
os rapazes começam a utilizar anabolizantes e isso pode levar a tornarem-se agressivos de-
mais. As meninas, por sua vez, na ânsia de emagrecerem cada vez mais (anorexia), começam 
a fazer uso de moderadores de apetite, que podem interferir negativamente em sua saúde. 
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O texto fala, de maneira geral, sobre os adolescentes no Brasil e no mundo, como 
está dito no título. Inicia definindo o que seria, para a Organização Mundial de Saúde, o ter-
mo adolescência e passa, logo no segundo parágrafo, a comparar essa definição com a que 
é dada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Apresenta, então, algumas tabelas que 
descrevem os adolescentes brasileiros sob vários aspectos: sexo, cor, se são ou não alfabeti-
zados, se frequentam a escola, se estudam e trabalham ou se apenas trabalham.

De maneira mais específica, como anuncia o segundo título ou subtítulo, o texto 
passa a tratar os hábitos de vida e saúde dos adolescentes e inicia defendendo que muitos 
males da saúde podem ser causados por alguns hábitos inadequados, que passam a ser 
enumerados e comentados.

Dentre os hábitos elencados, o texto dá um destaque à postura inadequada diante 
do computador e conclui defendendo que há ainda outros hábitos que são fundamentais 
para a degeneração da nossa saúde, citando, como exemplo, a alimentação deficiente. 

Conclui chamando a atenção do leitor para o fato de que “a nossa saúde resulta de 
nossos hábitos e das nossas escolhas no dia a dia.”

O exagero pode ter consequências muito sérias como: prejuízo no 
processo de crescimento, lesões em músculos e tendões, desequi-
líbrio do aspecto físico do jovem, através da deformação do corpo.

A postura inadequada do corpo também pode causar mui-
tos prejuízos à saúde do jovem.

Mas, como sabemos, o computador não é o único vilão 
dessa história. Os males que afetam o jovem de hoje começam com 
a alimentação deficiente. Por exemplo, ao trocar verduras e deriva-
dos de leite por salgadinhos e hambúrgueres, o adolescente pode 
prejudicar o desenvolvimento de seus ossos.

Por tudo isso, é sempre bom lembrar que a nossa saúde 
resulta de nossos hábitos e de nossas escolhas no dia a dia.

(Texto escrito para uso didático a partir dos sites <http://www.adolescentesimpactados.com.br/q_so-
mos.htm>, <http://www.saudeemmovimento.com.br//reportagem/noticia_frame.asp?cod_noticia=2321> e 
<http://vejaabril.com.br/especiais/jovens_2004/p_036.html>).

14 Explique, com base no texto, qual a diferença entre a definição de adolescência da OMS 
e a definição do ECA. 

15 De acordo com a leitura das tabelas presentes no texto, 
I. O número de meninas adolescentes é bem maior que o número de meninos adoles-

centes.
II. No Nordeste, há menos adolescentes alfabetizados do que nas demais regiões do 

país.
III. Os adolescentes brancos constituem a maioria dos adolescentes no Brasil.

DE OLHO NO TEXTO

NAS ONDAS DO TEXTO
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IV. Os adolescentes negros constituem a minoria dos adolescentes no Brasil.
V. 2,7 milhões dos adolescentes na faixa de 10 a 17 anos não frequentam a escola, ape-

nas trabalham.
Estão corretas as afirmativas
a) Apenas I e IV.
b) Apenas II e III.
c) Apenas II e IV.
d) Apenas III e V.

16 Releia o texto e, para mostrar que você compreendeu a leitura, complete o esquema 
abaixo:

17 De acordo com o texto, os adolescentes podem apresentar distúrbios de comportamen-
to, de acordo com o sexo. Assim, os rapazes tendem a se acharem flácidos e magros, 
apesar de estarem musculosos, o que caracteriza a _______________, enquanto as me-
ninas, embora já estejam magras, começam a fazer uso de moderadores de apetite, na 
ânsia de emagrecerem cada vez mais, o que constitui a _______________.

OS NUMERAIS

Nessa seção, iremos falar um pouco sobre uma classe de palavras muito importante 
chamada numeral. 

Para começar, vamos reler alguns parágrafos do texto? Observe que destacamos 
todos os numerais:

PROBLEMAS DE SAÚDE

FALTA DE

______________________________

FALTA DE

______________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Ainda segundo a OMS, a adolescência começa aos 10 e vai até os 19 anos, o 
que difere da definição expressa no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o qual 
define que a adolescência começa aos 12 e vai até os 18 anos, período em que aconte-
cem diversas mudanças físicas, psicológicas e comportamentais. 

No mundo todo, hoje, estima-se que haja 1 bilhão de pessoas vivendo a ado-

TERRA À VISTA: PORTUGUÊS
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Para compreender esse trecho, você precisou realizar relações matemáticas que in-
dicaram limites entre idades, quantidades, percentuais (%), marcas temporais. Pois bem, a 
classe de palavras que lhe ajudou a estabelecer essas relações foi o numeral.

Observe também que, para facilitar a leitura do texto, os numerais destacados não 
foram escritos por extenso (dez, dezenove, doze, dezoito, um bilhão etc.), mas, sim, em for-
ma de algarismos arábicos. Só em caso de ficarem muito longos, como milhões ou bilhões, 
são colocados só o número e, logo em seguida, a forma por extenso (35 milhões). Em outras 
palavras, muitas vezes, a escrita dos numerais em algarismos arábicos é proposital para faci-
litar a rápida compreensão do texto.

Veja ainda que os numerais cardinais (um, dois, três...), em sua maioria, não sofrem 
flexão de número (singular/plural) nem de gênero (masculino/feminino) para fazer a concor-
dância nominal.
Ex.7: Três alunas telefonaram para o Instituto.

Ex.8: Três meninos adolescentes visitaram o Instituto.
No caso dos numerais um e dois, terá que haver flexão de gênero. 

Ex.9: Vieram um adulto e dois amigos.

Ex.10: Chegaram uma menina e duas amigas.
No caso dos numerais milhão, bilhão e trilhão etc., terá que haver flexão de número. 

Veja o exemplo:
Ex.11: A população de adolescentes no mundo é de cerca de 5 bilhões de pessoas e, no 

Brasil, estima-se que haja 1 bilhão de pessoas vivendo essa fase da vida.
Além dos numerais cardinais que destacamos no texto, há também os numerais or-

dinais (primeiro, segundo, terceiro...), os fracionários (um terço, dois terços, sete quintos etc.) 
e os coletivos (semana, mês, ano, década, século, milênio etc.), os quais você deve revisar em 
sua gramática.

O uso correto dos numerais contribui bastante para a construção do sentido do 
texto, como você vai comprovar no exercício a seguir.

lescência, ou seja, quase 20% da população mundial.
No Brasil, segundo dados do IBGE (2000), a população brasileira é de aproxi-

madamente 175 milhões de pessoas, sendo que cerca de 35 milhões se encontram na 
adolescência, o que nos leva a 21,84% da população total do país, sendo que 10% se 
encontram na faixa etária dos 10 aos 19 anos.

18 Do texto que você vai ler agora, retiramos algumas palavras responsáveis pela coesão 
textual, inclusive alguns numerais (milhões/o documento/primeiro/milhão/um país/
está/brasileiro/domésticas/deficiente/encontram/trabalham). Sua tarefa é recolocá-las 
de forma a reconstruir a coerência textual.

NAS ONDAS DA LÍNGUA
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19 Os enunciados que você vai ler agora foram retirados do site http://www.cdof.com.br/
crianca4.htm e estão propositalmente incompletos, porque deixamos que você ficasse 
responsável por fazer a concordância, de forma a torná-los coerentes e coesos. Para isso, 
é só completar adequadamente as lacunas.
a) Segundo a Unicef (em pesquisa desenvolvida com 5.280 jovens entre 12 e 18 anos), 

12,5% da população brasileira é composta por jovens. No que se refere à educação, 
41% concluíram o ensino fundamental, enquanto 2,232 milh___ est___ fora da esco-
la; 1,9 milh___ de jovens ainda não foram alfabetizados.

b) 13% das jovens entre 15 e 19 anos ___ pelo menos um filho. Isso representa mais 
de 1 milh___ de adolescentes mães. 700.000 menin___ são atendid___ em procedi-
mentos de parto na rede pública de saúde. 13,4% das pessoas atingidas pela AIDS 
___ jovens entre 10 e 24 anos de idade.

c) 70% dos jovens sent___ feli___ por vive___ com a família, pois acredit___ que essa 
instituição lh___ garante s___ direitos e s___ bem-estar.

d) 28% ach___ que o Brasil está se tornando melhor para viver.

No texto inicial desta aula, existem várias tabelas que apresentam dados sobre a 
adolescência no Brasil. Esse gênero textual é uma forma de organizar, de maneira concisa 
e objetiva, muitas informações expressas em números. E por apresentar dados numéricos, 
esse gênero é muito comum na matemática. Por isso, aproveite a próxima seção TERRA À 
VISTA: MATEMÁTICA e aprenda um pouco mais sobre elas.

RELATÓRIO ENTREGUE À ONU DENUNCIA
OMISSÃO DOS GOVERNANTES E DA SOCIEDADE

Quase 15 anos após a assinatura pelo Brasil da Convenção Internacional sobre 
os Direitos da Criança, foi entregue ontem ao Comitê dos Direitos da Criança, órgão 
das Nações Unidas, em Genebra (Suíça), o _________ Relatório sobre a Situação dos 
Direitos da Criança e do Adolescente no Brasil.

O documento denuncia que a desnutrição, a educação _________ e o estado 
de abandono em que se _________ 14 _________ de crianças demonstram o descaso 
do governo _________ e da sociedade.

O Brasil, de acordo com o documento, é _________ que ainda _________ lon-
ge de reconhecer suas crianças e adolescentes como sujeitos de direitos na prática. 
Os direitos de mais de 23% das crianças e adolescentes estão sendo completamente 
negados, acrescenta _________. Um _________ de crianças entre 7 e 14 anos estão 
fora da escola, 1,9 milhão são analfabetas e 2,9 milhões de crianças entre 5 e 14 anos 
_________, a maioria como empregadas _________ e em lixões. É alto o número de 
crianças e adolescentes que passam fome e chegam a usar entorpecentes para enga-
nar a falta de comida, ainda segundo o relatório.

Disponível em: <http://diganaoaerotizacaoinfantil.wordpress.com/2007/08/02/o-quadro-negro-
-da-infancia-e-adolescencia-no-brasil/>. Acesso em:  12  dez. 2008.

CRUZAMENTO DE ROTAS
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TABELAS

Você estudou, na primeira aula desta Unidade, a elaboração e a importância dos 
gráficos estatísticos para melhorar a sua compreensão sobre os acontecimentos sociais que 
podem ser retratados através de números. Pois muito bem, a tabela é outra forma de orga-
nizar informações numéricas. As tabelas estatísticas são outro recurso adotado para facilitar 
a organização e, consequentemente, a leitura de dados ligados a um evento. Da mesma 
forma que os gráficos, as tabelas, ao serem construídas, devem obedecer a normas do Siste-
ma Estatístico Nacional (SEN), tais como: possuir um título, que define o nome do evento, o 
local e a data; possuir cabeçalhos, que definem os elementos de cada coluna, possuir fonte, 
que indica de onde foram coletados os dados da tabela. Existem outras normas que serão 
estudadas em cursos mais completos sobre Estatística, que agora não serão discutidas, visto 
que estamos estudando apenas noções dessa disciplina.

RETORNO

O SEN é formado por um conjunto de instituições e entidades a quem compete o exercício 
da atividade estatística oficial.

Tabela 5 - Número e porcentagem de acidentes de trabalho com
crianças de 5 a 17 anos. Brasil. 2001.*

Ramo de atividade % Machucado ou doente Número
Agrícola/pecuária 8,71 206.060 
Indústria 8,11 42.261 
Construção Civil 7,03 13.353 
Comércio 3,05 25.864 
Serviços 4,57 54.900 
Outros 3,19 4.436 
Fonte: PNAD.

* Adaptado, para fins didáticos. Disponível em: <http://www.cepea.esalq.usp.br/pdf/trab_biprponderado.pdf>. 
Acesso em: 07 maio 2009.

Essa tabela é formada por três colunas (na vertical) e sete linhas (na horizontal) e 
que obedece às normas do SEN: 

•	 Título (assunto, local e data): Número e Porcentagem de acidentes com crianças 
de 5 a 17 anos em trabalho. Brasil. 2001. É bom lembrar que o título deve ser colocado sem-
pre antecedendo a tabela.

•	 Cabeçalhos (evento a ser apresentado): ramos de atividade, % machucado ou 
doente e número (definem cada coluna); e finalmente, 

•	 Fonte (de onde foram tirados os dados): PNAD.

TERRA À VISTA: MATEMÁTICA
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Em uma tabela, não se fecham as linhas laterais. A fonte é sempre escrita com uma 
letra menor que as demais que aparecem na tabela. Se você criou (inventou) todos os dados 
da tabela, você deve colocar na informação sobre a fonte – Fonte: fictícia; isso significa que 
os dados são imaginários, que não existem na realidade.

Muitas vezes um texto é exemplificado apenas por um quadro o que não requer 
normas na elaboração por não se tratar de uma tabela estatística, é somente uma apresen-
tação visual para facilitar a leitura e entendimento do que está sendo explicado. Veja no 
exemplo a seguir:
Ex.12: [...] os 800 alunos que foram enviados para estágio, nos últimos três anos, estão 

distribuídos segundo o quadro 1. Desses alunos, 70% foi contratado nas empresas 
onde estagiaram [...]

20 Crie uma tabela contendo os dados de acidentes com automóveis nos últimos 4 anos 
(2006/10) em uma determinada cidade, obedecendo às normas do SEN (lembre-se que 
os dados vão ser imaginados por você).

21 Crie uma tabela contendo dados de matrículas de alunos e alunas (em colunas separa-
das), no ano de 2010, em escolas da zona urbana e escolas da zona rural.

22 Represente, em uma tabela, os dados aproximados do gráfico estudado na aula sobre 
gráficos estatísticos. Observe o gráfico novamente na página a seguir:

RETORNO

O PNAD é a sigla para Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilio. É uma pesquisa feita 
pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em uma amostra de domicílios brasileiros que 
investiga diversas características socioeconômicas da sociedade, como população, educação, trabalho, 
rendimento, habitação, previdência social, migração, fecundidade, nupcialidade, saúde, nutrição etc.

ANO MASCULINO FEMININO

2006 128 84
2007 203 102
2008 186 97

TOTAL 517 283

Quadro 1 Alunos enviados para estágio.

NAS ONDAS DOS NÚMEROS



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
Programa de Iniciação Tecnológica e Cidadania

118

U
N

ID
A

D
E D

ID
ÁTICA

 03

Fonte: Ministério da Saúde; dados de 1997.
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Acidentes domésticos com crianças até 14 anos

POSSO NÃO SABER O QUE QUERO, MAS SEI O QUE NÃO QUERO

Adolescente... Palavra que ultimamente escuto o tempo todo. Saio às ruas da ci-
dade e os vejo por toda parte, saltitantes, eufóricos, ousados: nas praças, nas praias, festas, 
nos shoppings... Sou mais um deles e sei o quanto essa fase é encantadora, mas ao mesmo 
tempo, muito angustiante, pois estamos em um momento de passagem da nossa vida de 
criança para a vida de adulto.

Quero ser dono do meu nariz, mas não tenho idade, dependo dos meus pais que fi-
cam me controlando o tempo todo. Mas sei também que eles só querem me proteger. Que-
ro fazer coisas que os adultos fazem, mas (segundo eles) não posso, porque não tenho idade 
para assumir algumas consequências do que faço. Quanto tempo essa fase vai durar? Como 
será a fase seguinte? O que serei depois de agora? Muitas perguntas, em cujas respostas eu 
não estou interessado. Mas tenho algumas certezas: não quero ser como alguns adultos que 
conheço. Não quero me envolver em problemas que me tornem um indivíduo complicado, 
irresponsável, agressor da natureza, neurótico.

Sonho com outro mundo. Com um mundo de paz, solidariedade, amizade... um 
mundo onde eu possa viver sem sentir mal nenhum. Sonho em ser adulto, ser responsável 
pelos meus atos. Mas quero que sejam atos que me façam cada dia mais um indivíduo feliz 
e em paz com o mundo que me cerca. De repente, ser adolescente me obriga a pensar em 
muitas responsabilidades. Algumas delas devo assumir agora; outras assumirei mais tarde, 
quando me tornar um adulto. No momento, posso não ter a certeza exata do que quero. 
Mas, por enquanto, sei o que não quero. Não quero drogas, álcool, hipocrisia, miséria, falsi-
dade, insegurança, repressão, injustiça... E você? O que pensa e o que quer da vida? O futuro 
é um palco com a cortina fechada. Aos poucos vamos abrindo a cortina e a cena nos vai 
sendo mostrada. Que cena nos aguarda?

TERRA À VISTA: CIDADANIA
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23 Chegou a hora de pensar um pouco sobre você! Como 
adolescente, você já fez muitas coisas nessa vida, mas 
existem outras que você gostaria de fazer. Vamos por 
partes. Primeiro, pense em como você se sente hoje, 
quais suas certezas, quais suas angústias, como é seu re-
lacionamento com as pessoas (namorado(a), parentes e 
amigos).
Pense agora em seu lado profissional: em que área profissional você quer trabalhar, que 
curso você gostaria de fazer, onde gostaria de trabalhar. Passemos agora a sua vida fa-
miliar no futuro: você pretende casar, quando, quer constituir família, que importância 
tem a família para a vida de uma pessoa. Você acredita que a realização nos campos 
emocional, profissional e familiar tem a ver com a saúde? Por quê?
Agora que você já deu uma parada para pensar, coloque essas ideias no papel. Procure 
seguir uma ordem. No primeiro parágrafo, fale de como você se sente agora na fase 
da adolescência. Em um segundo parágrafo, trate de sua vida profissional futura e no 
terceiro de sua vida familiar futura. Seja sincero. Pode desabafar à vontade e, se não 
quiser, não precisa mostrar a ninguém. Use o papel apenas para ser você mesmo, para 
expressar seus sentimentos (essa também é uma das funções no uso de nossa língua!). E 
já que estamos numa viagem marítima, por que não imaginar que poderia colocar essa 
sua reflexão em uma garrafa e jogá-la ao mar?

Lembre-se de que hoje é comum a existência de pessoas que preferem ficar solteiras ou pes-
soas, que mesmo casadas, decidem não ter filhos. Algumas resolvem adotar crianças, outras planejam 
cuidadosamente o nascimento dos filhos. Qual é a sua ideia sobre isso?

ATENÇÃO

NAS ONDAS DA ÉTICA E CIDADANIA
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Nesta terceira aula, você vai conhecer um gênero textual muito interessante: a ti-
rinha, que é quase sempre construído aliando a linguagem verbal à não verbal; vai ler tam-
bém um miniconto. Em relação aos aspectos gramaticais, você vai compreender o conceito 
de pronome e refletir sobre alguns de seus usos, observar como ocorre sua concordância 
com o substantivo a que se refere e perceber a sua funcionalidade como elemento respon-
sável (além de outros) pela coesão e pela coerência textuais. Em Matemática, verá como 
calcular a média aritmética simples e a média aritmética ponderada, que são medidas de 
tendência central na Estatística. Em Cidadania, vai refletir sobre a evolução histórica da cate-
goria trabalho e suas consequências para a vida humana.

TERCEIRA AULA

TIRINHA

QUINO. Toda Mafalda: da primeira a última tira. São Paulo: Martins Fontes, 1993, p.300.

O texto que você leu é uma tirinha. Interessante, não? Essa cena lhe parece familiar? 
Seu pai, sua mãe, você ou seus irmãos chegam a casa assim no final do dia? Por que será que 
isso acontece? Na aula de Cidadania, você vai pensar um pouco sobre isso. 

Agora releia esse texto, procurando observar tanto os aspectos verbais (as palavras) 
quanto os aspectos não verbais (as imagens), para compreender o sentido global do texto, a 
partir da coerência entre a linguagem verbal e a não verbal. Leia o que diz Mafalda e compa-
re com o aspecto deplorável em que seu pai chegou a casa (corpo curvado, olhos cansados, 

OBJETIVO DA VIAGEM

PARADA OBRIGATÓRIA

DE OLHO NO TEXTO
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cabelos desgrenhados sob um chapéu amassado). Esse é um elemento importante para ler 
de forma adequada uma tirinha. 

Você deve ter percebido que nesse texto existe uma sequência de ações: o pai abre 
a porta (1° quadrinho), as crianças olham para ele (2° quadrinho) e depois elas o levam até a 
mãe (3° quadrinho). Por essa explicação, você já percebeu que estamos falando em um tipo 
narrativo de texto, não é verdade? É isso mesmo: em geral, as tirinhas são narrativas que 
aliam elementos não verbais a elementos verbais. Portanto, sua leitura deve ser feita levan-
do esses aspectos em consideração. 

Que tal pensar um pouco sobre a narrativa? A narração é um tipo textual em que 
as ações se desenvolvem no decorrer do tempo. Na tira, percebemos que há uma sequência 
de ações mostradas quadro a quadro, que vão construindo a historinha da chegada do pai 
em casa. 

Apesar de geralmente as tirinhas serem narrativas, não podemos desprezar a exis-
tência de quadrinhos com sequências características de outros tipos textuais como a argu-
mentativa e a injuntiva.

MINICONTO

Tomas volta para casa após um longo dia de trabalho e, com uma aparência 
muito desanimada, abre a porta e entra. Na sala, estão seus filhos, Mafalda e Guille.

Enquanto Raquel está arrumando a mesa para o jantar, Tomas, com aparência 
exausta, se aproxima dela quase arrastado por seus filhos. 

Mafalda, a filha mais velha, de forma indignada, desabafa com a mãe:
– Todos os dias, mandamos um pai e é isto que esse maldito escritório devolve?

RETORNO

As sequências injuntivas estão presentes em gêneros textuais cujo objetivo é fazer agir o des-
tinatário de um certo modo ou em uma determinada direção. Os manuais de montagem são exemplos 
de gêneros em que está presente a sequência injuntiva.

As tirinhas se assemelham a um “filme na escrita”, em que apenas os quadros com as 
ações mais relevantes (geralmente até 4) são apresentados. São consideradas, por isso, um 
subtipo das histórias em quadrinhos (HQ). 

Em relação à linguagem, as tirinhas procuram reproduzir na escrita a oralidade, por 
isso, a presença, entre os aspectos verbais, de uma linguagem mais espontânea com inter-
jeições, reduções entre outros recursos. A fala dos personagens é mostrada em balões, um 
recurso gráfico que indica ao leitor qual das personagens em cena está falando ou pensan-
do. É uma forma de discurso direto, pois reproduz textualmente as palavras do personagem. 

Você viu que a tirinha alia elementos verbais a não verbais, não foi? Pois muito bem. 
Você já pensou que mudanças teriam que ser feitas para contar essa estória de Mafalda ape-
nas com palavras?

Então, leia agora o seguinte miniconto que escrevemos para demonstrar quais al-
terações o texto teria que sofrer, no caso de apresentar apenas aspectos verbais, sem a pre-
sença de imagens, como o desenho do cenário e dos personagens que aparecem na tira.
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Você deve ter percebido que tanto esse miniconto quanto a tira mostram uma se-
quência de ações em um período determinado de tempo: o pai chega em casa, entra na sala 
e é levado pelos filhos até junto da mãe.

Percebeu que são ações que se sucedem no decorrer do tempo?
Resumidamente podemos dizer que:
•	 A narração é um conjunto de mudanças de situações que ocorrem a persona-

gens determinados, num tempo preciso e num espaço bem marcado;
•	 Na narração, existe sempre uma progressão temporal, numa relação de anterio-

ridade e posterioridade; 
•	 Na narração, o tempo verbal por excelência é o passado (pretérito perfeito, pre-

térito imperfeito, pretérito-mais-que-perfeito), já que o ato de narrar é posterior ao fato nar-
rado; e

•	 A narração trabalha basicamente com termos concretos, pois opera com perso-
nagens, espaço e tempo bem definidos. 

Como trabalha com termos concretos que fazem referência aos personagens, ao 
tempo e ao lugar, dizemos que a narração é um texto figurativo e sua leitura depende da 
interpretação desses termos concretos.

Vamos falar um pouco mais sobre narrativas?
Observe que, no miniconto há uma voz que narra (Tomas volta para casa após um 

longo dia de trabalho...) e que parece estar fora do texto, ou seja, é como se fosse alguém 
que vê o acontecimento de fora sem participar das ações. Nesse caso, dizemos que o narra-
dor é um narrador observador.

Pode ocorrer também de o narrador ser um dos personagens. Nesse caso, dizemos 
que o narrador é de primeira pessoa.

Como você deve ter notado, para suprir a falta das imagens, tivemos que utilizar 
alguns trechos descritivos (com uma aparência muito desanimada, com aparência exausta, 
de forma indignada) ou alguns adjetivos (maldito) ou a descrição de algumas posturas dos 
personagens (quase arrastado por seus filhos), ou, ainda, alguns verbos cujo sentido expres-
sa todo o sentimento do personagem no momento da fala (desabafa). 

Viu como a escolha das palavras e expressões é importante para a produção de sen-
tido em um texto? Isso acontece em todas as classes gramaticais, como acabamos de ver, na 
tirinha que transformamos no miniconto acima.

Você quer pensar um pouco sobre os sentidos que foram criados a partir do uso dos 
pronomes demonstrativos na fala de Mafalda?

Então, vá até a próxima TERRA À VISTA: PORTUGUÊS.

PRONOME

Vamos começar transcrevendo, a seguir, a fala com a qual Ma-
falda se refere ao pai, que volta para casa em um estado de cansaço 
lamentável, após um longo dia de trabalho.
Ex.13: – Todos os dias, mandamos um pai e é isto que esse maldito 

escritório devolve? 
Veja que a personagem, em vez de se referir ao pai com os 

pronomes demonstrativos próprios para se referir a pessoas (este, esse 

TERRA À VISTA: PORTUGUÊS
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ou aquele), ela prefere usar o pronome isto, que, na verdade, só deveria ser utilizado para 
coisas! Mas será que essa escolha foi aleatória? Será que a personagem não tem domínio 
da própria língua materna? Absolutamente! A escolha pode ser totalmente justificada pela 
situação comunicativa: o pai estava em tal estado de cansaço, que parecia mais um objeto 
do que uma pessoa! Estava desprovido de sua dignidade de ser humano tal a situação em 
que se encontrava. E foi exatamente isso a que Mafalda quis se referir.

Veja como ela contrasta a expressão um pai (que é uma pessoa, com função social, 
com dignidade humana) com o pronome isto (que remete apenas a uma coisa sem vida, 
sem dignidade), para mostrar o que o “maldito escritório” faz com ele. Veja também que a 
escolha do adjetivo maldito é decisiva para mostrar a total responsabilidade pelo “crime” 
que está sendo cometido contra o ser humano, no ambiente de trabalho. 

Ao usar o pronome demonstrativo esse, a personagem não deixa dúvida sobre a 
“responsabilidade” sobre o “delito”. Não foi qualquer escritório o responsável pelo estado 
lamentável em que seu pai se encontra, mas sim, aquele escritório específico no qual seu pai 
trabalha (esse maldito escritório).

A Norma Padrão recomenda que os pronomes demonstrativos sejam utilizados 
para pessoas e coisas da seguinte maneira:

•	 Este e esta, para pessoas (perto do falante e afastado do ouvinte);
•	 Esse e essa, para pessoas (afastado do falante e perto do ouvinte);
•	 Isto, para coisas (perto do falante e afastado do ouvinte);
•	 Isso, para coisas (afastado do falante e perto do ouvinte);
•	 Aquele e aquela para pessoas (longe do falante);
•	 Aquilo, para coisas (longe do falante).
Entretanto, essa recomendação da gramática normativa não impede que, de acor-

do com a situação comunicativa e com o sentido que se deseja criar, esses usos não possam 
ser ampliados ou mesmo relativizados, como foi o caso da nossa tirinha. É muito comum 
que, em situações de fala mais espontâneas, os falantes utilizem o pronome esse em lugar 
de este, de forma indistinta.

Releia o exemplo 13 e veja que os pronomes foram utilizados tanto para substituir 
ou para referir-se ao substantivo (isto, no caso de nosso exemplo) como para acompanhar o 
substantivo (esse escritório, no caso de nosso exemplo). No primeiro caso, temos os prono-
mes substantivos e, no segundo, os pronomes adjetivos.

O pronome demonstrativo também pode fazer referência a partes do texto. Veja os 
exemplos:

Ex.14: Você tem que prestar atenção a isto: o pronome tanto pode substituir como pode 
acompanhar o substantivo, determinando-o.

No exemplo 14, o pronome serve para chamar a atenção para o que vai ser dito. 
Agora veja o exemplo seguinte:

Ex.15: Pronome de tratamento, pronome indefinido... isso você deve revisar com cuidado.

Compreendeu o conceito de pronome? Observou como ocorre sua concordância 
com o substantivo a que se refere? Viu como seu uso é importante para a coesão textual? 
Percebeu a sua funcionalidade como elemento responsável pela coesão e pela coerência 
textuais? Então, vá navegar NAS ONDAS DA LÍNGUA.
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24 Observe o uso do pronome este na tirinha de Quino, em que Mafalda brinca com seu 
irmão Guille. 

QUINO. Toda Mafalda: da primeira a última tira. São Paulo: Martins Fontes, 1993, p.265.

Segundo o que afirma a gramática normativa sobre o uso dos pronomes demonstrati-
vos, podemos afirmar que Mafalda está:

I. Próxima dos dedos de Guille.
II. Longe de seu pai.

III. Referindo-se a pessoas.
a) Apenas I está correta.
b) Apenas II está correta.
c) Apenas I e III estão corretas.
d) Apenas II e III estão corretas.

Leia o texto a seguir para responder à questão proposta:

25 Sobre o uso do pronome isso no trecho podemos dizer que:

A HISTORICIDADE DO TRABALHO E DAS PROFISSÕES

Desde os tempos mais remotos na história das civilizações, o trabalho é uma 
atividade social central para garantir a sobrevivência de homens e mulheres e para a 
organização e o funcionamento das sociedades.

Em razão disso, tem sido objeto de reflexão por parte de inúmeros estudio-
sos – economistas, sociólogos, historiadores, filósofos. Por isso, hoje se pode falar em 
diversas abordagens que retratam diferentes concepções e visões sobre a natureza do 
trabalho:

1) O trabalho constitui uma das bases fundadoras da economia de qualquer so-
ciedade.

2) O trabalho é base para a estruturação de categorias socioprofissionais.
3) O trabalho constitui objeto de ação e de intervenção de políticas governamen-

tais.

(MANFREDI. Silvia Maria. Educação Profissional no Brasil. São Paulo : Cortez, 2003, p. 35.).

NAS ONDAS DA LÍNGUA
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Você viu que o PNAD é uma das pesquisas feita pelo IBGE em todo território brasi-
leiro. Mas não é só essa pesquisa que o IBGE realiza. Esse Instituto também realiza o censo 
demográfico a cada 10 anos. Você sabe o que é censo demográfico? Demografia é uma ci-
ência, relacionada à Geografia, voltada para o estudo da população e que utiliza a Estatística 
para organizar e analisar os diferentes aspectos de uma população. Os dados gerados por 
essas pesquisas servem de base para a definição de políticas sociais governamentais. Vários 
resultados apresentados nos censos, por exemplo, a densidade demográfica, a taxa de na-
talidade, de mortalidade ou de escolaridade, são produzidos levando-se em consideração 
medidas de tendência central. E por falar em medidas de tendência central, por que não dar 
uma olhadinha na próxima seção TERRA À VISTA: MATEMÁTICA para verificar do que se trata?

MÉDIAS

Você, certamente, já ouviu alguém falar sobre assuntos como a média de filhos de 
uma determinada comunidade, a média mensal de acidentes em uma rodovia, a idade mé-
dia dos jovens que ingressam no mercado de trabalho e assim por diante. É esse tipo de as-
sunto que vamos estudar agora. Vamos aprender como se determinam essas médias.
Ex.16: As famílias desse bairro possuem, em média, dois filhos por família.

Esse enunciado não significa, de maneira nenhuma, que em cada casa do bairro só 
existam dois filhos por família; umas famílias têm 4 filhos, outras 3, outras nenhum, algumas 
só um e assim por diante. Mas, quando se somam todos os filhos que moram naquele bairro 
e se divide essa soma pela quantidade de casais (os pais) ou casas, encontra-se o valor dois. 
É como se, em cada casa, existissem exatamente dois filhos para cada casal. A esse tipo de 
informação, chamamos de média aritmética simples, que é uma ferramenta usada pela Es-
tatística para auxiliar a compreensão da distribuição de alguns valores em um determinado 
espaço ou local. 

Esses números, que tendem a mostrar qual o número que está no centro, ou bem 
próximo dele, em um conjunto de números, e são denominados de medidas de tendência 
central. São medidas de tendência central, na Estatística: a média aritmética simples e pon-
derada, a mediana e a moda. 

Em nosso curso, você estudará apenas a média aritmética simples e a ponderada. 
Em outra oportunidade, ao aprofundar, futuramente, seus estudos, você irá se deparar com 
a moda e a mediana. 

A média aritmética simples você já viu, no inicio deste texto (no primeiro parágrafo), 
que se consegue somando todos os números representativos de um conjunto de números e 

a) Ambos referem-se ao que já foi dito no trecho.
b) A primeira ocorrência refere-se ao que foi dito, enquanto a segunda refere-se ao que 

será dito em seguida.
c) Ambos constroem um sentido pejorativo para o tema trabalho.
d) A primeira ocorrência é um pronome adjetivo e a segunda, um pronome substantivo.

CRUZAMENTO DE ROTAS

TERRA À VISTA: MATEMÁTICA
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Isso implica que existem, em média, 1,5 filhos por família. Como você pode notar 
esse valor é apenas uma referência, é um valor aproximado ou estimativo, pois não existe 
“meio filho”.

A média aritmética ponderada apresenta, para cada número a ser somado um de-
terminado valor (fator de ponderação), que deverá ser multiplicado pelo seu respectivo nú-
mero, antes da soma de todos eles, e a divisão será feita pela soma desses valores (fatores 
de ponderação).

Em determinadas escolas, no IFRN, por exemplo, a média final do aluno é calculada 
pela média aritmética ponderada.

Em alguns concursos públicos, para cada prova aplicada, existe um “peso” (valor 
numérico) que multiplica a nota obtida pelo candidato, o qual obterá a sua média de classi-
ficação após ter esses produtos divididos pela soma dos “pesos”. 
Ex.19: Um aluno do IFRN obteve as notas 5,6; 8,0; 7,4 e 8,5 em matemática nos quatro bi-

mestres, com os respectivos pesos: 2, 3, 4 e 6. A média final desse aluno foi 7,7.

se dividindo essa soma pela quantidade deles. No nosso caso, somamos o número de filhos 
de cada casa e dividimos esse valor pela quantidade de casas (ou casais) do bairro.
Ex.17: Dados os 8 números 3, 3, 5, 7, 7, 8, 10 e 13, a soma de todos eles é igual a 56, a média 

aritmética deles é 7, portanto, é como se tivéssemos 8 números 7 ao invés desses 
que foram apresentados.

MA = 
3 + 3 + 5 + 7 + 7 + 8 + 10 + 13

 = 7
8

MA = 
600 filhos

 
 = 1,5 filhos por casal

400 casais

MAP = 
5,6  2 + 8  3 + 7,4  4 + 8,5  6

 = 7,7 
15

26 O quadro 2 mostra a quantidade de crianças atingidas por uma virose nos primeiros me-
ses de 2009. Determine a média mensal de crianças afetadas pela virose nesse semestre.

Mês Quantidade de crianças atingidas

Janeiro 12
Fevereiro 8

Março 11
Abril 14
Maio 7

Junho 10

Quadro 2 Quantidade de crianças afetadas por virose no primeiro semestre de 2009.

Ex.18: Na comunidade de S. Pedro existem cerca de 600 filhos e 400 casais. A média apro-
ximada de filhos por família é de 1,5 filhos.

Que tal agora descansarmos um pouco NAS ONDAS DOS NÚMEROS?

NAS ONDAS DOS NÚMEROS
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27 Copie as suas notas de matemática dos quatro bimestres do ano passado e aplique a 
elas os pesos 2, 3, 5 e 6, ao primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre respectivamen-
te, depois calcule a média ponderada dessas notas.

28 Calcule a média aritmética das quantidades de alunos e de alunas enviados, por mês, 
para estágio conforme os dados do quadro reproduzido a seguir e já utilizado no segun-
do exercício da aula sobre Tabelas.

29 Se aplicarmos quatro pesos diferentes a quatro notas iguais entre si, o que acontece 
com a média dessas notas? Por quê?

ANO MASCULINO FEMININO

2006 128 84
2007 203 102
2008 186 97

TOTAL 517 283

Quadro 3 Alunos enviados para estágio.

ASSIM CAMINHA A HUMANIDADE...

No começo trabalhava-se menos. Não havia mercado 
consumidor, não havia fábricas e o homem trabalhava só o sufi-
ciente para se manter vivo com sua família. Em geral, trabalhava 
no que era seu, em casa ou no campo próximo à sua casa. Havia 
tempo para um bom papo com um amigo durante o dia; tempo 
para o almoço com os filhos e até para contemplar a natureza e 
senti-la plena no final de tarde. Então, surgiu a máquina e com ela 
a fábrica, trazendo muitos benefícios, mas imprimindo um ritmo 
enlouquecido de trabalho, visando atender às novas necessida-

des. O homem, então, passou a trabalhar conforme as exigências de um monstruoso ente 
chamado “mercado”. Desde então, perdeu sua autonomia no trabalho e passou a trabalhar 
muitas horas diárias: 20h, depois 16h, depois 12h, depois 08h diárias. Perdeu também o 
domínio sobre o seu trabalho, pois já não trabalhava no que era seu, mas na máquina que 
era propriedade de outro homem. As coisas que produzia, não sabia mais quem consumia e 
com o tempo, nem sabia mais exatamente para que servia o que produzia.

O tempo foi passando e, à medida que as máquinas se sofisticavam, a cada dia o 
homem era obrigado a produzir mais. Conquistou muitas coisas boas, porém não pára mais 
para um bom papo com o amigo, almoça fora de casa e está sempre cansado e ocupado sem 
tempo para contemplar a natureza.

Todos os dias chega a casa exausto, e tudo o que mais deseja é o descanso para 
que, no dia seguinte, possa retomar a árdua labuta, visando não apenas sua subsistência, 
mas visando alimentar também esse monstruoso ente chamado “mercado”. Muitas vezes, 
chega a casa em um horário em que todos já estão dormindo, ou chega e vai direto para o 
computador, trabalhar mais. E assim caminha a humanidade...

TERRA À VISTA: CIDADANIA
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•	 “O universo da Família Brasil é muito parecido com o 
seu – na verdade é nele que foi inspirado. Calado, muito observa-
dor, o escritor Luís Fernando Veríssimo consegue, como poucos, 
entender e traduzir o cotidiano da família brasileira, com todas as 
suas dificuldades e aventuras”. Essa é parte da apresentação do li-
vro Aventuras da Família Brasil, que satiriza nosso dia a dia em tiri-
nhas e com o humor peculiar ao escritor. 

Também de Luís Fernando Veríssimo, As cobras em: se Deus 
existe que eu seja atingido por um raio, é um livro de tiras do escritor 
gaúcho em que se pode ver a concisão dos melhores humoristas 
e a linguagem certeira de um dos textos mais admirados do país.

30 Faça um pequeno comentário, relacionando a leitura desse texto com a tirinha de Qui-
no, no exercício 24. Pense no que pode ser esse “gordo” a que Mafalda se refere.

Chegou a hora de registrar sua viagem! Seu trabalho será reescrever a tirinha do 
exercício 24, de forma que a história seja contada apenas com a linguagem verbal. Lembre-
se de acrescentar trechos descritivos que situem o leitor na história, de utilizar adjetivos 
para mostrar a entonação das crianças e a surpresa de Tomas, o pai de Mafalda e Guille. Bom 
trabalho!

 Nesta Unidade, em Língua Portuguesa, você revisou a sequência narrativa com a 
leitura de uma tirinha e de um miniconto. Estudou as classes gramaticais artigo, numeral 
e pronome demonstrativo, com ênfase para seu uso como recurso coesivo e de coerência. 
Refletiu também sobre a importância dos elementos não verbais (figuras, gráficos e ilustra-
ções) para a construção do sentido do texto. 

Em Matemática, o conteúdo foi estatística e você estudou os gráficos estatísticos, 
refletindo sobre suas funções na construção da coerência textual; as tabelas, o que lhe per-
mitirá construir atitudes críticas diante de informações cotidianas apresentadas em dados 
estatísticos; aprendeu a calcular a média aritmética simples e a média aritmética ponderada 
que são medidas de tendência central na estatística.

Em Cidadania, nosso foco foi a reflexão sobre a relação entre o cuidado com o meio 
ambiente e a saúde, e por isso, leu sobre a saúde na adolescência e no trabalho; viu que a 
adolescência é um período de transição; e que o trabalho modificou-se ao longo da história 
da humanidade, trazendo consequências para a vida humana.

NAS ONDAS DA ÉTICA E CIDADANIA

REGISTRANDO A VIAGEM

DIÁRIO DE VIAGEM

AUMENTANDO A BAGAGEM
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•	 Para que você saiba quem determina, e como são determinadas, as normas para 
construção de gráficos e tabelas, acrescentamos essa informação:

Criado pela Lei n°. 7/96, de 5 de Julho, entende-se por Sistema Estatístico Nacional (LEI 
DE BASES DO SISTEMA ESTATÍSTICO NACIONAL), as transformações econômicas e sociais, 
recursos à harmonização técnico-metodológica e à ampliação da oferta de informações es-
tatísticas com o máximo de qualidade e custos mínimos, ao abrigo do inciso 1° do artigo 135 
da Constituição, a Assembleia da República determina em seu Artigo 13:

“O princípio da coordenação estatística consiste no poder conferido ao SEN de ela-
borar e aprovar normas técnicas, nomenclaturas, conceitos e definições uniformes de apli-
cação imperativa por todos os órgãos produtores de estatísticas oficiais, de modo a garantir 
a harmonização, integração e comparabilidade das estatísticas produzidas”.

Quer conhecer mais? Acesse o site http://www.ine.gov.mz/o_ine/sen.
•	 Mafalda é uma menina que se recusa a aceitar com o mundo tal como ele é. E 

filosofa sobre tudo do alto de seus poucos anos de sabedoria.
Quer pensar junto com ela de uma forma divertida?Procure as tiras de Quino. Sugeri-

mos: Toda Mafalda: da primeira à última tira, um livro de 411 páginas de humor inteligente.

"Um escritor que passasse a respeitar a intimidade gramatical das 
suas palavras seria tão ineficiente quanto um gigolô que se apaixonasse pelo 
seu plantel."

Luíz Fernando Veríssimo

Joaquim Salvador Lavado, Qui-
no, humorista gráfico argentino, nasceu em 
1932. Mafalda é o personagem mais conhe-
cido dele, criado para uma campanha publi-
citária, que não deu certo.
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Na primeira aula desta Unidade, em Língua Portuguesa, você vai compreender os 
elementos constituintes do gênero crônica e aprofundar seus conhecimentos sobre a con-
cordância nominal. Em Matemática, vai revisar o sistema métrico decimal e as unidades de 
comprimento. Já em Cidadania, vai refletir sobre o lixo que produzimos e as consequências 
para a nossa qualidade de vida quando sua destinação não é a adequada.

PRIMEIRA AULA

CRÔNICA
O LIXO

Luís Fernando Veríssimo

Encontram-se na área de serviço. Cada um com seu pacote de lixo. É a primeira vez 
que se falam.

– Bom dia...
– Bom dia.
– A senhora é do 610.

A área profissional desta Unidade é Infraestrutura, que 
compreende tecnologias relacionadas à construção civil e ao 
transporte, envolvendo ações de planejamento, operação, ma-
nutenção, proposição e gerenciamento de soluções tecnológicas. 
Abrange obras civis, topografia, transporte de pessoas e bens, mo-
bilizando, de forma articulada, saberes e tecnologias relacionadas 
ao controle de trânsito e tráfego, ensaios laboratoriais, cálculo e 
leitura de diagramas e mapas, normas técnicas e legislação.

A partir deste tema, nesta Unidade Didática, em Língua Portuguesa, nós vamos re-
fletir um pouco sobre as relações entre nossas ações e a preservação do meio ambiente. 
Vamos também compreender alguns recursos linguísticos de que dispomos para construir 
os nossos textos com qualidade e clareza, recursos como a pontuação, a acentuação gráfica 
e a concordância nominal. Esses assuntos serão trabalhados em alguns textos curtos e bem 
humorados, como a crônica ou através de textos que mesclam a linguagem verbal e a não 
verbal, como mapas e folhetos de propaganda. 

Em Matemática, a nossa parada será no sistema métrico decimal, nas unidades de 
comprimento e de área de figuras planas, além de algumas razões especiais como escala, 
densidade demográfica, probabilidade e velocidade média.

Em Cidadania, vamos conversar sobre a explosão demográfica e a nossa qualidade 
de vida, discutindo temas como o lixo doméstico, falta de moradia e arborização. Vamos 
levantar âncora?

PLANO DE VIAGEM

OBJETIVO DA VIAGEM

PARADA OBRIGATÓRIA
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– E o senhor do 612.
– É.
– Eu ainda não lhe conhecia pessoalmente...
– Pois é...
– Desculpe a minha indiscrição, mas tenho visto o seu lixo... 
– O meu quê?
– O seu lixo.
– Ah...
– Reparei que nunca é muito. Sua família deve ser pequena...
– Na verdade sou só eu.
– Mmmm. Notei também que o senhor usa muito comida em lata.
– É que eu tenho que fazer minha própria comida. E como não sei cozinhar...
– Entendo.
– A senhora também...
– Me chame de você.
– Você também perdoe a minha indiscrição, mas tenho visto alguns restos de comi-

da em seu lixo. Champignons, coisas assim...
– É que eu gosto muito de cozinhar. Fazer pratos diferentes. Mas, como moro sozi-

nha, às vezes sobra...
– A senhora... Você não tem família?
– Tenho, mas não aqui.
– No Espírito Santo.
– Como é que você sabe?
– Vejo uns envelopes no seu lixo. Do Espírito Santo.
– É. Mamãe escreve todas as semanas.
– Ela é professora?
– Isso é incrível! Como foi que você adivinhou?
– Pela letra no envelope. Achei que era letra de professora.
– O senhor não recebe muitas cartas. A julgar pelo seu lixo.
– Pois é...
– No outro dia tinha um envelope de telegrama amassado.
– É.
– Más notícias?
– Meu pai. Morreu.
– Sinto muito.
– Ele já estava bem velhinho. Lá no Sul. Há tempos não nos víamos.
– Foi por isso que você recomeçou a fumar?
– Como é que você sabe?
– De um dia para o outro começaram a aparecer carteiras de cigarro amassadas no 

seu lixo.
– É verdade. Mas consegui parar outra vez.
– Eu, graças a Deus, nunca fumei.
– Eu sei. Mas tenho visto uns vidrinhos de comprimido no seu lixo...
– Tranquilizantes. Foi uma fase. Já passou.
– Você brigou com o namorado, certo?
– Isso você também descobriu no lixo?
– Primeiro o buquê de flores, com o cartãozinho, jogado fora. Depois, muito lenço 

de papel.
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– É, chorei bastante, mas já passou.
– Mas hoje ainda tem uns lencinhos...
– É que eu estou com um pouco de coriza.
– Ah.
– Vejo muita revista de palavras cruzadas no seu lixo.
– É. Sim. Bem. Eu fico muito em casa. Não saio muito. Sabe como é.
– Namorada?
– Não.
– Mas há uns dias tinha uma fotografia de mulher no seu lixo. Até bonitinha.
– Eu estava limpando umas gavetas. Coisa antiga.
– Você não rasgou a fotografia. Isso significa que, no fundo, você quer que ela volte.
– Você já está analisando o meu lixo!
– Não posso negar que o seu lixo me interessou.
– Engraçado. Quando examinei o seu lixo, decidi que gostaria de conhecê-la. Acho 

que foi a poesia.
– Não! Você viu meus poemas?
– Vi e gostei muito.
– Mas são muito ruins! 
– Se você achasse eles ruins mesmo, teria rasgado. Eles só estavam dobrados.
– Se eu soubesse que você ia ler...
– Só não fiquei com eles porque, afinal, estaria roubando. Se bem que, não sei: o lixo 

da pessoa ainda é propriedade dela?
– Acho que não. Lixo é domínio público.
– Você tem razão. Através do lixo, o particu-

lar se torna público. O que sobra da nossa vida priva-
da se integra com a sobra dos outros. O lixo é comu-
nitário. É a nossa parte mais social. Será isso?

– Bom, aí você já está indo fundo demais no 
lixo. Acho que...

– Ontem, no seu lixo...
– O quê?
– Me enganei, ou eram cascas de camarão?
– Acertou. Comprei uns camarões graúdos 

e descasquei.
– Eu adoro camarão.
– Descasquei, mas ainda não comi. Quem 

sabe a gente pode...
– Jantar juntos?
– É.
– Não quero dar trabalho.
– Trabalho nenhum.
– Vai sujar a sua cozinha?
– Nada. Num instante se limpa tudo e põe 

os restos fora.
– No seu lixo ou no meu?

Figura 1 Luis Fernando Veríssimo é 
filho do escritor Érico Veríssimo. É es-
critor e músico, toca saxofone. Nasceu 
em Porto Alegre, em 1936, onde resi-
de até hoje. Sempre trabalhou na área 
de jornalismo. Possui inúmeros livros 
publicados, principalmente de crô-
nicas. Já teve seus textos adaptados 
para a televisão e seus personagens O 
Analista de Bagé, As cobras e Ed Mort 
fazem bastante sucesso também em 
quadrinhos.
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Você observou que o diálogo se desenvolve entre os dois vizinhos e passa de uma 
simples conversa informal, bem comum, para um envolvimento amoroso. Tudo isso a partir 
do lixo. Você já havia imaginado o lixo como um elemento de aproximação entre as pessoas?

O texto de Luís Fernando Veríssimo é engraçado, é leve, mas também é um texto 
que nos leva a refletir sobre a solidão e sobre como as pessoas necessitam de mais proximi-
dade entre elas.

A crônica é um gênero textual que comporta ao mesmo tempo essa leveza e esse 
bom humor permeados de muita reflexão sobre a existência humana.

A crônica é um gênero textual tão desenvolvido no Brasil que alguns a chamam um 
gênero “brasileiro”. A verdade é que ela não nasceu por aqui, mas foi adotada por todos os 
grandes escritores da literatura brasileira e faz parte da rotina diária de quem lê jornais, re-
vistas, acessa a Internet ou mesmo assiste aos programas televisivos jornalísticos. Isso se dá 
porque a crônica é um texto híbrido entre o jornalístico e o literário, apresentando aspectos 
dessas duas formas de comunicação.

O termo “crônica” vem do grego “chronos” que significa 
“tempo”. Assim, a crônica, desde a sua origem, teve uma ligação 
com o tempo. Isso significa que ela foi criada há muito tempo, 
na antiguidade, para narrar ou descrever a vida e os atos de 
personagens grandiosos da história: grandes imperadores, por 
exemplo. Ao longo do tempo, porém, ela foi também utilizada 
para registrar os acontecimentos em viagens de navegação e 
em descobertas de novas terras, principalmente ao longo do 
século XVI.

Depois disso, com a invenção e o desenvolvimento da imprensa, a crônica passou 
a ser apresentada como uma seção dos jornais que começavam a circular na sociedade. A 
partir daí, ela começa a ganhar as características com que as conhecemos hoje, sem nunca 
perder, no entanto, sua ligação com a história, isto é, com o tempo.

Dessa forma, para percebermos a natureza da crônica, temos de estar atentos a 
alguns detalhes sobre os quais discorreremos a seguir:

•	 Atenção aos fatos do cotidiano (sua ligação com o tempo).
Nessa crônica em especial, vemos como o autor parte de um fato bem comum, do 

dia a dia, o fato de ir colocar o lixo fora, para elaborar um enredo em que os personagens 
acabam por interessar-se um pelo outro a partir de seu diálogo sobre o lixo.

•	 Presença das impressões do autor (subjetividade).
Em geral vemos também, nas crônicas, o posicionamento do autor através da ex-

pressão de opiniões pessoais ou mesmo, simplesmente, através do uso da primeira pessoa 
do singular (eu). No caso desta, em particular, o autor faz questão de se ausentar, porque 
o que interessa a ele é a apresentação da cena e o diálogo entre os dois personagens. Esse 
é um recurso que o autor utiliza nessa crônica para dar mais vivacidade e para que o leitor 
sinta como se estivesse presenciando o diálogo entre os dois personagens.

•	 Marcas de oralidade.
Nesta crônica, o diálogo é o elemento mais marcante de todo o texto, o que implica 

em uma grande presença da oralidade, através não só de marcas estruturais, como a pontu-
ação. Veja os exemplos:
Ex.1: – Eu sei. Mas tenho visto uns vidrinhos de comprimido no seu lixo...

DE OLHO NO TEXTO
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1 É possível concluir, a partir da leitura do texto de Luís Fernando Veríssimo que:
a) O lixo produzido pelas pessoas é um dos maiores causadores dos problemas am-

bientais urbanos.
b) É preciso acondicionar corretamente o lixo para evitar os problemas ambientais.
c) O lixo pode ser uma fonte de informação sobre as pessoas que o produzem.
d) É possível apaixonar-se pelo lixo do outro.

NAS ONDAS DO TEXTO

– Tranquilizantes. Foi uma fase. Já passou.
Ex.2: – O seu lixo.

– Ah...
– Reparei que nunca é muito. Sua família deve ser pequena...
– Na verdade sou só eu.
– Mmmm. Notei também que o senhor usa muito comida em lata.
No exemplo 1, o uso de travessão indica a fala dos personagens e funciona como 

uma marca da oralidade. Além disso, a frase interrompida no final da primeira fala, pontuada 
com reticências e esclarecida pela fala do outro personagem, também funciona como uma 
marca da oralidade.

No exemplo 2, vemos duas marcas bem evidentes da oralidade: a interjeição na 
segunda linha do diálogo e a expressão “mmmm” que introduzem a fala da personagem 
feminina.

•	 Linguagem acessível.
Por ser um texto elaborado para circulação em jornais e revistas, a crônica é, geral-

mente, rica em expressões coloquiais, ou seja, apresenta um vocabulário mais comum, de 
fácil compreensão e mais ligado à oralidade. Observe o exemplo a seguir:
Ex.3: Bom, aí você já está indo fundo demais no lixo. Acho que...

No exemplo, a expressão em destaque é muito comum, significa que a pessoa está 
investigando de forma profunda um determinado tema. É uma expressão coloquial, ou seja, 
muito comum no dia a dia e típica do discurso oral. O que se justifica, também, no caso 
dessa crônica em particular, porque o autor representa, por escrito, um diálogo entre duas 
pessoas.

•	 Identificação do tempo e do lugar de onde se fala.
A identificação de tempo e de lugar também é muito vaga, pois podemos apenas 

identificar tratar-se de um prédio de apartamentos, pela forma como os personagens se re-
ferem (a senhora do 610, o senhor do 611), mas não sabemos onde esse prédio fica, em que 
cidade, nem sabemos o período do ano ou mesmo o ano em que eles vivem, pressupomos 
ser no século XX, um pouco por conta da linguagem que eles usam, um pouco por conta do 
próprio comportamento que eles apresentam, aspectos que poderiam, por exemplo, soar 
muito estranhos no século XIX e que não seriam tão coloquiais assim, como o fato de uma 
mulher morar sozinha e ter namorados constantes, além de aceitar jantar sozinha no apar-
tamento de um homem solteiro.

É preciso lembrar que todos esses aspectos não precisam necessariamente estar 
em cada crônica. Isto quer dizer que alguns autores priorizam uns aspectos em detrimento 
de outros. Essa plasticidade da crônica também permite que ela acabe por ganhar ares lite-
rários, transcendendo o momento histórico específico que a originou.
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CONCORDÂNCIA NOMINAL

Observe, a seguir, um trechinho de diálogo destacado do texto:

- Você também perdoe a minha indiscrição, mas tenho visto alguns restos de 
comida em seu lixo. Champignons, coisas assim...

- É que eu gosto muito de cozinhar. Fazer pratos diferentes. Mas, como moro 
sozinha, às vezes sobra...

Nesse trecho, as expressões em destaque apresentam uma unidade determinada 
pela concordância nominal, ambas estão no plural. A língua portuguesa em sua variante 
monitorada, seja oral ou escrita, exige que, nas orações estabeleça-se essa uniformidade, se 
começamos no plural, devemos continuar no plural, se falamos no feminino, devemos con-
tinuar no feminino. Em língua portuguesa, chamamos isso de concordância nominal, por-
que são os nomes que concordam entre si em número e gênero. 

Isso significa que, em nosso idioma, o artigo, o numeral, o substantivo, o adjetivo e 
o pronome trabalham todos em harmonia, concordando entre si. Portanto, a concordância 
nominal se dá entre:

2 O texto de Luís Fernando Veríssimo é uma crônica porque:
a) É um texto leve e bem humorado, com linguagem acessível e marcas da oralidade;
b) É um texto leve e bem humorado, rico em vocabulário elevado e cheio de expressões 

antigas;
c) É um texto elaborado para ser publicado em livro e, por isso, apresenta uma ligação 

com o momento em que foi realizado;
d) É um texto literário e repleto de recursos poéticos, como metáforas e metonímias.

3 De acordo com o que você compreendeu acerca da crônica, é possível afirmar que:
a) Um texto só pode ser considerado crônica se ele estiver publicado em um jornal ou 

em uma revista.
b) Um texto pode ser considerado crônica por apresentar algumas características pecu-

liares a esse gênero, como a ligação a algum fato do cotidiano, as marcas de subjeti-
vidade do autor, entre outros.

c) Um texto não pode ser considerado crônica se estiver publicado em algum veículo 
digital.

d) Um texto pode ser considerado crônica sempre que for narrativo, apresentar marcas 
de oralidade e determinações do tempo e do lugar onde foi produzido.

4 Observe o trecho em destaque e explique, de acordo com a sua opinião e baseado na 
leitura do texto, por que o autor afirma que o lixo é comunitário e social.

Através do lixo, o particular se torna público. O que sobra da nossa vida privada se 
integra com a sobra dos outros. O lixo é comunitário. É a nossa parte mais social.

TERRA À VISTA: PORTUGUÊS
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•	 artigos e substantivos: os restos;
•	 substantivos e adjetivos: pratos diferentes;
•	 substantivos e pronomes: eles, os pratos;
•	 substantivos e numerais: os dois pacotes de lixo.
A regra mais geral de concordância nominal estabelece que o artigo, o adjetivo, o 

numeral e o pronome, concordam em gênero e número com o substantivo.
Ex.4: Os aspectos diferentes do lixo.

No exemplo 4, o artigo (os) concorda em gênero e número (masculino e plural) com 
o substantivo (aspectos) e com o adjetivo (diferentes).

Mas, como a língua é extremamente plástica e mutável, há alguns casos de concor-
dância que fogem a essa regra geral.

•	 Quando existe mais de um substantivo do mesmo gênero, por exemplo, o adje-
tivo vai para o plural ou concorda com o substantivo mais próximo. Veja o exemplo a seguir:
Ex.5: Porteiro e vizinho amigos jogaram o lixo.

Porteiro e vizinho amigo jogaram o lixo.
Leia atentamente esses dois exemplos, comparando-os. Observe que, nesse caso, 

há uma leve alteração de sentido, o adjetivo no plural indica que o porteiro e o vizinho man-
têm uma relação de amizade.

No exemplo seguinte, com o adjetivo no singular, amigo parece mais uma caracte-
rística da personalidade do vizinho, que é uma pessoa amigável.

•	 Quando há substantivos de gêneros diferentes, é possível levar a frase para o plu-
ral no masculino ou concordar com o substantivo mais próximo. Assim, observe o exemplo:
Ex.6: Ele tem camarão e cerveja gostosos.

Ele tem camarão e cerveja gostosa.
Novamente, dependendo do tipo de concordância que você escolher, é possível 

alterar levemente o sentido do texto. Assim, no primeiro exemplo dado, ambos, camarão e 
cerveja são gostosos, no segundo exemplo, só a cerveja é gostosa, o camarão ninguém sabe. 

•	 Muitas vezes o adjetivo funciona, na oração, como um predicativo do sujeito. É o 
caso de orações nominais. Nesse caso, a oração segue a regra geral e todos vão para o plural. 
Observe o exemplo:
Ex.7: O vizinho e a vizinha estavam felizes.

•	 Quando o adjetivo, ao invés de vir depois do substantivo, que é seu lugar mais 
comum no idioma, vem antes, a concordância pode variar. Veja o exemplo:
Ex.8: Jantou delicioso camarão e vinho ontem.

Provou gostosa maçã e suco.
Observe que, em ambos os casos do exemplo acima, o adjetivo concordou em gê-

nero e número com o substantivo mais próximo, em vez de seguir a regra geral, que seria ir 
para o plural, visto que há mais de um substantivo. 

•	 Há também casos em que existe mais de um adjetivo para um só substantivo, 
como:
Ex.9: Conversavam animadamente as duas, a vizinha próxima e a distante.

No exemplo 9, vemos claramente que são duas vizinhas que conversam, pois o ver-
bo nos indica isso, mas um artigo antes de cada uma (a próxima e a distante) evita que o 
substantivo (vizinha) vá para o plural. Agora observe o exemplo a seguir:
Ex.10: Conversavam animadamente as vizinhas próxima e distante.

Nesse caso, o artigo e o substantivo vão para o plural e os adjetivos podem perma-
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necer no singular por indicarem duas pessoas distintas que participam do diálogo. 
•	 Uma exceção à regra que é muito interessante, é no caso de uso de expressões 

impessoais como “é necessário”, “é preciso” ou “é proibido”. Ao utilizar essas expressões, é 
preciso ter cuidado. Observe os exemplos:
Ex.11: É necessário apresentação entre os vizinhos.

É necessária a apresentação entre os vizinhos.

Ex.12: É proibido investigação no lixo alheio.
É proibida a investigação no lixo alheio.
Em ambos os exemplos, as expressões “é necessário” e “é proibido“ só concordam 

com o substantivo, quando este vem acompanhado por um artigo. Nesses casos, o artigo 
determina a concordância nominal da expressão.

Uma última observação acerca da concordância nominal: os advérbios não variam.
Isso significa que algumas palavrinhas que, às vezes, por força da regra geral da 

concordância, tendemos a colocar no plural ou no feminino, não precisam dessa variação.
Vejamos alguns exemplos:

Ex.13: Ela é menos curiosa que ele.
Apesar de o pronome ela ser feminino, o menos é advérbio e não deve concordar 

com o pronome, fica no masculino mesmo.
Ex.14: Ela é meio maluca. 

Eles são meio malucos.
Observe que em nenhuma das orações a palavra “meio”, que é um advérbio, varia, 

nem para o feminino, nem para o plural.

RETORNO

Sobre a palavra meio no feminino, na verdade, só existem duas: é a meia substantivo, que a 
gente calça junto com o sapato ou os tênis, ou aquela que é numeral e indica a metade da hora (são 
doze e meia) ou a metade de alguma coisa (meia maçã). 

5 Você acabou de estudar a concordância nominal em língua portuguesa e ela determina 
que:
a) Adjetivo, substantivo e advérbio devem concordar em número, mas não em gênero.
b) Artigo, pronome e advérbio devem concordar em número e gênero.
c) Artigo, pronome, substantivo e adjetivo devem concordar em número e gênero.
d) Artigo, pronome, substantivo e advérbio devem concordar em gênero, mas não em 

número.

Todas essas regras de concordância, na verdade, são fruto das inúmeras possibilida-
des que vamos criando à medida que vamos utilizando a língua. Por isso, ela se torna capaz 
de comunicar tudo o que pensamos e sentimos de diversas maneiras. Que tal agora praticar 
NAS ONDAS DA LÍNGUA?

NAS ONDAS DA LÍNGUA
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No caminho para o supermercado, conversavam 
animadamente os vizinhos amigáveis João e Maria.

No caminho para o supermercado, conversavam 
animadamente o vizinho amigável João e Maria.

6 Você também notou, ao longo desta aula, que:
a) Apesar de existir uma regra geral de concordância, as possibilidades de significado 

da língua permitem uma série de exceções a essa regra.
b) Apesar de existirem exceções à regra geral, ela deve ser seguida sempre.
c) As exceções à regra geral de concordância só são admissíveis na linguagem oral.
d) As exceções à regra geral de concordância não fazem parte da gramática da língua 

portuguesa.

7 Observe o trecho de diálogo em destaque e assinale a alternativa que explica o porquê 
da concordância no trecho em negrito:

a) 

– Ontem, no seu lixo...
– O quê?
– Me enganei, ou estava cheiroso camarão e vinho?

Não há concordância nominal, pois há advérbios determinando a oração.
b) O trecho demonstra que, apesar de existirem dois substantivos, o verbo tem a possi-

bilidade de concordar com o mais próximo.
c) O trecho segue a regra geral de concordância nominal.
d) O trecho fere a regra geral, o verbo deveria estar no plural, concordando com os dois 

substantivos.

8 Observe o trecho em destaque e assinale a alternativa que descreve melhor a sua con-
cordância.

a) 

De um dia para o outro, começou a aparecer carteiras de cigarro amassada no 
seu lixo.

Há problemas de concordância nominal no período, porque não há uma preocupa-
ção em estabelecer uniformidade de número entre verbo, substantivo e adjetivos.

b) Embora haja, aparentemente, problemas de concordância nominal, é possível expli-
cá-las através das exceções à regra geral, que indicam que o verbo e o advérbio não 
precisam concordar com o substantivo.

c) Não há problemas de concordância porque a oração segue a regra geral da concor-
dância nominal.

d) A concordância da oração segue a exceção à regra geral que indica há possibilidade 
de o adjetivo concordar apenas com o substantivo mais próximo.

9 Observe as duas orações a seguir e explique se há alteração de sentido a partir da alte-
ração da concordância entre uma e outra.
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No primeiro texto de Língua Portuguesa, você participou da conversa de dois vizi-
nhos em que se destaca uma das realidades da vida urbana, em que nos envolvemos demais 
com o trabalho e, às vezes, nos esquecemos do lazer e do viver em sociedade. Percebemos 
na fala do homem uma característica de solidão que de certa forma se apresenta também 
na fala da mulher que acabou o namoro e vive distante de sua família.

E por falar em distância é exatamente sobre isso que iremos conversar no próximo 
TERRA À VISTA: MATEMÁTICA. Vamos lá!

Quando você compra meio quilo de batatas, ou 
coloca 15 litros de gasolina no carro ou ainda quando diz 
que o IFRN está a 250 m de sua casa, você está utilizando 
formas distintas de medir diferentes grandezas, respecti-
vamente: massa, capacidade e comprimento. Mas o que é 
uma grandeza? Uma grandeza é tudo aquilo que pode ser 
medido, ou seja, comparado com uma determinada uni-
dade de medida padrão.

A necessidade de medir é muito antiga. Quando o homem começou a construir 
suas primeiras habitações e a desenvolver a agricultura, necessitou criar maneiras de efetuar 
medições. Surgia aí a necessidade de medir ou pesar os produtos que comprava, vendia ou 
trocava.

Por muito tempo, cada região ou país teve seu próprio sistema de medidas. Essas 
unidades de medida, no entanto, eram, na maioria das vezes, arbitrárias e imprecisas, como 
é o caso daquelas baseadas no corpo humano. O cúbito egípcio, surgido em torno de 3000 
a.C., tinha por base o comprimento de um braço, do cotovelo até a ponta dos dedos. Um 
problema evidente desse sistema é que as pessoas possuem diferentes comprimentos de 
braços.

Outros povos também usavam partes do corpo como unidades 
de medida: os gregos antigos tinham como sua unidade básica a largura 
de um dedo (aproximadamente 19,3 mm). Além da medida do dedo, tam-
bém utilizavam o denominado “pé grego” (309 mm). Outro exemplo é a 
braça (6 pés), a distância da extremidade de uma das mãos até a extremi-
dade oposta, com os braços esticados, de origem dinamarquesa, e ainda 
hoje usada para se medir a profundidade da água do mar.

Essa multiplicidade de unidades de medida trazia vários problemas para o comér-
cio, uma vez que as pessoas de uma região não estavam familiarizadas com o sistema de 
medir das outras regiões.

Na tentativa de resolver essa situação, o governo francês, em 1789, pediu à Acade-
mia de Ciência da França que criasse um sistema de medidas fundamentado numa "cons-
tante natural", isto é, não-arbitrária. Nasce, assim, o chamado sistema métrico decimal, or-
ganizado inicialmente em três unidades básicas: o metro, o litro e o quilograma. Sendo, a 
primeira, a unidade de medida padrão de comprimento; a segunda, a medida padrão de 
capacidade; e a terceira, a medida padrão de massa.

30
9 

m
m

CRUZAMENTO DE ROTAS

TERRA À VISTA: MATEMÁTICA
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Esses prefixos são os mesmos para todas as unidades básicas, ou seja, uma medida 
de comprimento 1000 vezes maior que o metro (m) denomina-se quilômetro (km), uma me-
dida de massa mil vezes maior que o grama (g) denomina-se quilograma (kg) e uma medida 
de capacidade mil vezes maior que o litro (l) denomina-se quilolitro (kl) e assim por diante.

Depois de termos discutido sobre o Sistema Decimal de Medidas, vamos ver agora 
quais são as unidades de comprimento e como ocorrem as transformações entre seus múl-
tiplos e submúltiplos.

Você viu que para medirmos comprimentos utili-
zamos como unidade básica de medida o metro (m) e viu 
também que as unidades básicas possuem múltiplos e 
submúltiplos. Os múltiplos e submúltiplos do metro, assim 
como seus respectivos nomes e fatores de transformação, 
são apresentados no quadro 3, a seguir.

Perceba que cada unidade é dez vezes maior que a unidade imediatamente inferior 
e um décimo da unidade imediatamente superior.

Diversos países, incluindo o Brasil, adotaram o sistema métrico decimal. Porém, 
mesmo possuindo diversas qualidades (simplicidade, coerência e harmonia), o sistema mé-
trico decimal, não se tornou universal. Sendo assim, em 1960, o sistema métrico decimal foi 
substituído por uma normatização mais complexa e sofisticada, o atual Sistema Internacio-
nal de Unidades (SI), aprovado pela Conferência Geral de Pesos e Medidas e ampliado de 
modo a envolver os distintos tipos de grandezas físicas, compreendendo não somente as 
medições que geralmente interessam ao comércio e à indústria, mas estendendo-se a tudo 
o que diz respeito à ciência da medição. O Brasil adotou o Sistema Internacional de Unidades 
em 1962.

São tão diversas e de tamanhos tão distintos as coisas que temos que 
medir que seria insuficiente apenas o padrão de cada grandeza.

Por exemplo: seria muito trabalhoso medir a distância de Currais No-
vos a Caicó utilizando um metro (84000m), ou ainda, quando quiséssemos be-
ber um refrigerante fôssemos obrigados a comprar um litro da bebida.

Para resolver esses tipos de problemas é que utilizamos múltiplos e 
submúltiplos das unidades básicas de medida: metro (m), litro (l) e grama (g). 
Os prefixos ou radicais dos múltiplos e submúltiplos, assim como, sua propor-
ção em relação às unidades básicas são apresentadas nos quadros a seguir:

MÚLTIPLOS

QUILO (k) Þ radical de origem grega que significa mil vezes a unidade.

HECTO (h) Þ radical de origem grega que significa cem vezes a unidade.

DECA (da) Þ radical de origem grega que significa dez vezes a unidade.

Quadro 1 Radicais presentes nos múltiplos.

SUBMÚLTIPLOS

DECI (d) Þ prefixo de origem francesa que significa a décima parte da unidade.

CENTI (c) Þ prefixo de origem francesa que significa a centésima parte da unidade.

MILI (m) Þ prefixo de origem francesa que significa a milésima parte da unidade.

Quadro 2 Radicais presentes nos submúltiplos.
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Ex.15: Paulo adquiriu para sua loja de tecidos uma peça de seda. Nela havia uma etiqueta 
onde constava a seguinte informação: 0,234 km de comprimento. Diante dessa in-
formação questionamos:

a) O valor apresentado na etiqueta utiliza a unidade adequada para o que deseja me-
dir? Por quê?

b) Se para fabricar uma colcha de seda são necessários 2,40 metros de tecido, quantas 
colchas poderiam ser produzidas com o tecido adquirido por Paulo?

Quanto ao questionado no item “a”, podemos afirmar que a unidade quilômetro 
não seria a mais adequada para representar o comprimento da peça de tecido. Afinal, a 
dimensão não é grande o suficiente para que se necessite representá-la com uma unidade 
mil vezes maior que a utilizada normalmente para a comercialização desse tipo de produto, 
que é o metro.

Para responder ao item “b”, devemos lembrar que não podemos operacionalizar 
medidas representadas em unidades diferentes, portanto inicialmente devemos deixar am-
bas na mesma unidade. Como na comercialização de tecidos é mais comum a utilização do 
metro, vamos transformar os 0,234 km da peça em m.

0,234 km · 1 000 = 234 m
Para encontrarmos a quantidade de colchas, basta dividir o comprimento total do 

tecido pelo comprimento de uma colcha.
234 m : 2,40 m = 97,5

Logo, poderiam ser fabricadas 97 colchas e restariam ainda 0,5 m de tecido.
Ex.16: Apresentamos a seguir algumas dimensões da Ponte Newton Navarro (conhecida 

popularmente como Ponte Forte-Redinha) que está localizada na cidade de Natal e 
liga os bairros da Zona Norte aos bairros da Zona Sul.

Maior pilar 103 450 mm
Maior vão livre 21,2 dam
Comprimento total 1,78160 km
Largura 2 200 cm
Altura 0,5510 hm (pista no vão central)

Ex.17: Observe que as unidades de comprimento utilizadas para representar as dimen-
sões da ponte estão diversificadas. Transforme todas as medidas apresentadas para 
metro.
Conforme vimos no quadro 3, para fazermos as conversões de medidas de compri-

mento, devemos multiplicar ou dividir a medida atual por um múltiplo de 10 conveniente.
103 450 mm : 1 000 = 103,45 m.

· 10

: 10

· 10

: 10

· 10

: 10

· 10

: 10

· 10

: 10

· 10

: 10

km hm dam m dm cm mm

MÚLTIPLOS SUBMÚLTIPLOS
UNIDADE FUNDAMENTAL

quilômetro hectômetro decâmetro metro decímetro milímetrocentímetro

Quadro 3 Conversão entre as unidades de medidas de comprimento.

Fo
to

: A
le

xa
nd

re
 C

os
ta
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21,2 dam ∙10 = 212 m.
1,78160 km ∙1 000 = 1 781,60 m.
2 200 cm : 100 = 22 m.
0,5510 hm ∙ 100 = 55,10 m.

Ex.18: As unidades de comprimento são lidas da seguinte forma:
a) 103,45 m Þ Cento e três metros e quarenta e cinco centímetros.
b) 21,2 dam Þ Vinte e um decâmetros e dois metros.
c) 5 510 dm Þ Cinco mil quinhentos e dez decímetros.

Ou seja, pronunciamos a parte inteira seguida de sua unidade e a parte decimal 
seguida de sua unidade.

10 Transforme as medidas de comprimento dadas abaixo, conforme solicitado.
a) 0,0034 m para mm.
b) 743 cm para dam.
c) 46,02 dam para mm.

11 Utilizando os valores abaixo, que representam as distâncias de Mossoró/RN às capitais 
nordestinas, complete a tabela.

CAPITAL Em km Em m Em cm

Aracaju (SE) 878
Fortaleza (CE) 260 000
João Pessoa (PB) 428
Natal (RN) 277 277 000 000
Maceió (AL) 815
Recife (PE) 540
Salvador (BA) 1 359
São Luiz (MA) 1 324
Teresina (PI) 894 000

RETORNO

Além do metro, existem outras unidades de comprimento:
Jarda (yd) Þ 1 yd = 0,9144 m (você já deve ter visto falar dessa unidade em filmes que apare-

cem jogos de futebol americano).
Légua terrestre Þ 1 légua terrestre ≈ 6 600 m (ainda utilizada em algumas regiões para medir 

grandes distâncias).
Milha marítima Þ 1 milha = 1852 m (utilizada na medição de distâncias marítimas e na nave-

gação marítima e aérea).
Polegada (in ou ") Þ 1 in = 1"= 2,54 cm (medidas de tela de TV e monitores, canos hidráulicos, 

parafusos, aros de pneus,...).
Pé (ft) Þ1 ft = 12" = 30,48 cm (amplamente utilizada na aviação).

NAS ONDAS DOS NÚMEROS
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12 Faça uma revisão do seu dia a dia e liste os diferentes tipos de lixo que você produz dia-
riamente. O que você faz com esse lixo? Onde você o deposita? E de sua casa, você sabe 
para onde ele vai? Imagine como você poderia diminuir a produção desse lixo, propon-
do uma solução. Preencha o quadro a seguir com essas informações de acordo com o 
exemplo e procure implementar suas propostas em seu cotidiano...

AÇÃO QUE GERA
O LIXO LIXO PRODUZIDO ONDE EU DEPOSITO SOLUÇÃO PARA O 

DESTINO DO LIXO

Tomar picolé Embalagem e palito Na lixeira doméstica Separar o lixo reciclável 
em depósitos distintos.

A ÁGUA QUE LAVA AS RUAS

Os noticiários têm apresentado diariamente notícias 
sobre desastres advindos de fenômenos meteorológicos, chu-
vas torrenciais sobre grandes zonas urbanas como São Paulo, 
por exemplo. Sempre presto atenção nos detalhes: um homem 
caminhando levando aos ombros uma criança, em meio a uma 
corrente de lama. Um carro preso no rio em que se transformou 
a avenida. Montes de lixo sendo carregados pela água. Me per-
gunto: e depois? Onde irá parar toda essa sujeira? E de onde ela 
terá vindo? Passeamos todos os dias, indo e vindo pelas ruas 
das nossas cidades, muitas vezes apressados, resolvendo pro-
blemas, trabalhando, estudando.

Nesse nosso vai e vem, comemos, lanchamos, recebemos folhetinhos nas esquinas 
e vamos acumulando lixo. Nem sempre temos à nossa disposição um local adequado para 
colocar o lixo em nosso cotidiano na cidade. Esse lixo, nem preciso repetir aqui, entope buei-
ros, entra nos canais subterrâneos da cidade, chega aos rios e mares. Mas ele volta, volta em 
forma de enchentes, em forma de doenças, enfim... claro que desastres advindos de fenô-
menos da natureza sempre existirão, mas será que não temos contribuído para ampliá-los 
um pouco? Que fazer com o nosso lixo? Penso que essa deve ser uma pergunta diária em 
nossa mente. Há diferentes tipos de lixo, que exigem de nós diferentes atitudes.

NAS ONDAS DA ÉTICA E CIDADANIA

TERRA À VISTA: CIDADANIA
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Nesta parte de nossa viagem, em Língua Portuguesa, você vai exercitar sua habili-
dade da leitura identificando traços característicos do gênero folheto, além disso, vai com-
preender alguns usos da vírgula. Em Matemática, você revisará as unidades de área e o cál-
culo da área de algumas figuras planas. Em Cidadania, a falta de moradia e o nosso descaso 
com cenas com as quais nos deparamos cotidianamente é o tema de seu exercício de refle-
xão cidadã.

SEGUNDA AULA

FOLHETO

OBJETIVO DA VIAGEM

PARADA OBRIGATÓRIA



Proteu na rota do descobrimento: Português, Matemática e Cidadania
Infraestrutura

147

U
N

ID
A

D
E 

D
ID

ÁT
IC

A
 0

4

Com certeza, você já deve ter recebido, ao andar na rua ou ao visitar algum prédio 
comercial, algum texto como o que abre essa nossa aula, não é mesmo? É um folheto de 
propaganda. No caso deste, especificamente, de propaganda de um condomínio. Ele mes-
cla linguagem verbal e linguagem não verbal, pois apresenta imagens e texto. Sua intenção 
comunicativa é divulgar, por isso, ele apresenta os aspectos mais positivos do imóvel em 
questão. 

Vamos dar uma olhada mais cuidadosa nesse folheto? Como ele deseja divulgar, 
fala diretamente ao leitor e indica a promoção de uma “grande oportunidade”. A oportuni-
dade em questão é a compra de um apartamento no condomínio “Green Vivere”. 

É muito característico das construtoras nomearem condomínios com nomes es-
trangeiros. Isso se deve não somente ao fato de haver procura de estrangeiros por imóveis 
em nosso país, principalmente em cidades litorâneas, mas se deve também, e talvez princi-
palmente, ao fato de que tendemos a valorizar o estrangeirismo como elemento de status. 
Assim, morar em um condomínio chamado “Green Vivere” pode indicar mais status social 
que morar em algum condomínio que se chamasse “Viver Verde”. Razões históricas e cultu-
rais, como o fato de termos sido colônia, o fato de sempre termos tido alguma dependên-
cia cultural e econômica de países estrangeiros, determinam, até certo ponto, esse nosso 
encantamento com tudo o que é estrangeiro. Um olhar mais crítico e mais cuidadoso e um 
conhecimento maior acerca da nossa história podem ser bastante úteis nesse nosso lidar 
com o elemento estrangeiro em nosso idioma e em nossa cultura.

Muito bem, mas voltemos à análise do folheto. O condomínio “Green Vivere” é com-
posto de apartamentos de 70,00 m2 que custam um total de R$ 120.000,00 e esse preço 
pode ser dividido em parcelas. Observe como o folheto já nos oferece uma série de informa-
ções sobre o imóvel. Assim, o cliente que tiver interesse em adquirir esse apartamento já irá 
ao local munido de informações básicas sobre ele, como preço e tamanho. 

Além das informações básicas, o folheto ainda indica o diferencial desse condomí-
nio em relação a outros da mesma categoria. Pois também é preciso estabelecer essa dife-
rença, para poder se sobressair em relação a outras ofertas do mercado. O diferencial desse 
condomínio em relação aos demais é sua preocupação com o meio ambiente. Dessa forma, 
essa construtora almeja atingir um público preocupado com o meio ambiente, ou seja, dis-
posto a investir em uma moradia que proteja o ambiente. Essa preocupação também justi-
fica o nome do condomínio. 

Observe ainda como a própria cor predominante no logotipo, o verde, se justifi-
ca não só pelo nome do condomínio, mas também pela sua preocupação ambiental. Isso 
implica que todos os elementos que compõem esse texto contribuem para a sua intenção 
comunicativa que é divulgar um empreendimento cujos construtores estão preocupados 
com o meio ambiente.

Diante de todos esses detalhes que observamos no folheto, podemos concluir que 
esse gênero de textos se estrutura a partir de algumas características básicas: tem um ca-
ráter publicitário, de divulgação; se constitui a partir de uma exposição de características 
do produto que oferece, dando ênfase aos aspectos desse produto que o diferenciam dos 
demais produtos semelhantes.

Além dos aspectos indicados, também podemos observar, a partir do folheto aci-
ma, que o texto verbal utilizado nesse gênero é sempre muito reduzido, composto de in-
formações pontuais, com o uso de adjetivos que engrandecem o produto (solar, seletiva, 

DE OLHO NO TEXTO
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13 Com base na leitura do folheto, podemos concluir que:
a) O preço do apartamento pode ser dividido em parcelas mensais de, no mínimo, R$ 

189,00.
b) O preço do apartamento pode ser dividido em parcelas mensais de, no máximo, R$ 

189,00.
c) O preço do apartamento só pode ser dividido em parcelas mensais de R$ 189,00, 

sem outras possibilidades de negociação.
d) O preço do apartamento não inclui as parcelas mensais de R$ 189,00.

14 Ainda com base na leitura do folheto, podemos concluir que:
a) O condomínio está sendo construído pela Prêmio Selo Verde e os apartamentos pela 

DETED Imóveis, o que garante seu caráter de sustentabilidade ambiental.
b) O condomínio está sendo construído pela Construtec associada à DETED Imóveis e 

tem uma preocupação ambiental garantida pelo Prêmio Selo Verde.
c) O condomínio está sendo construído pela “Green Vivere”, mantida pela Construtec e 

pela DETED Imóveis com uma série de selos verdes garantindo sua sustentabilidade.
d) O condomínio apresenta suas construtoras responsáveis, mas não comprova sua 

preocupação ambiental.

15 O condomínio oferece:
a) Apartamentos de 70,00 m2 que incluem dois dormitórios, sendo uma suíte, e área 

de lazer completa, além de playground, quadra poliesportiva e garagem para um 
veículo.

b) Além do apartamento de dois quartos, área de lazer completa incluindo garagem 
para um veículo e piscina para adulto e crianças.

c) Apartamentos de dois dormitórios, sendo uma suíte, área de lazer completa que in-
clui piscina para adultos e piscina para crianças, quadra poliesportiva e playground e 
garagem para um veículo.

d) Entre outras vantagens, apartamento de dois dormitórios, sendo um suíte, área de 
lazer completa, que inclui garagem para um veículo e quadras para cada esporte, 
uma piscina para adulto e criança.

16 A preocupação ambiental do condomínio fica evidente:
a) Na garagem para apenas um veículo, na coleta seletiva e no aproveitamento da água 

da piscina.
b) Na coleta seletiva, no aproveitamento de águas residuais e no aquecimento solar 

para chuveiro.
c) Na presença do selo verde que garante a baixa quantidade de resíduos na constru-

ção e preservação do espaço em que ele se instala.
d) Na conscientização dos moradores para a utilização de um só veículo, no aproveita-

mento dos resíduos produzidos pelos apartamentos e no playground.

completa), além de abreviações de palavras (dorms., p/), que economizam espaço, visto esse 
gênero textual ser, geralmente, elaborado em formato pequeno. Depois desse mergulho no 
folheto, que tal tomar um respiro NAS ONDAS DO TEXTO?

NAS ONDAS DO TEXTO
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PONTUAÇÃO

Observe no folheto as chamadas “Grande oportunidade”, assim, sem nenhuma pon-
tuação, e “Grande oportunidade!”, com um ponto de exclamação no final. Qual das duas 
você acha mais apelativa a quem lê o folheto? Provavelmente a última, não é? É certo que a 
frase, em si, já é apelativa, mas o ponto de exclamação traz um aspecto de dramaticidade. 
Ele, portanto, não cumpre somente uma função sintática, ou seja, ligada à organização da 
estrutura dos enunciados. Ele cumpre também uma função semântica, agregando sentido a 
esses enunciados. Ele dá ênfase. 

A pontuação é muito útil para deixar bem claro aquilo que queremos dizer. Para se 
pontuar corretamente uma frase, no entanto, são necessárias duas condições básicas:

1ª A frase deve estar bem estruturada e completa.
2ª O autor do texto deve conhecer e saber empregar corretamente os princi-

pais sinais de pontuação.

Você sabe para que cada sinal de pontuação funciona? Vamos ver um quadro geral? 
Primeiro, os principais pontos utilizados são:

a) ponto final .
c) ponto de exclamação !
c) ponto de interrogação ?
d) reticências . . .
e) vírgula ,
f ) dois pontos :
g) aspas “ ”

Quadro 4 Pontuação.

Sempre que escrevemos um período, podemos pontuá-lo dependendo da inten-
ção comunicativa que temos. Assim, ao final de um questionamento, utilizamos um ?, se 
queremos declarar, vamos preferir um ., mas se queremos demonstrar nosso espanto, ou 
nossa emotividade, preferimos um ! Não é mesmo? E se quisermos deixar algo em aberto, 
para que o leitor complemente, que ponto poderíamos utilizar? Você saberia responder isso 
com base no quadro acima? Tente!

Muito bem, observe que outros sinais de pontuação são utilizados no folheto.
Veja o exemplo:

Ex.19: DORMS. (1 suíte).
No exemplo 19, temos um ponto e dois parênteses. O ponto indica a abreviação 

da palavra dormitórios, correto? E os parênteses trazem a explicação de que um desses dor-
mitórios é uma suíte. Muito bem. Nesse caso, a pontuação ajuda a compreender o texto do 
folheto que deve ser extremamente sucinto, pois um folheto deve conter, em um espaço 
muito pequeno, uma grande quantidade de informações. 

Da mesma forma que esses outros sinais, a vírgula pode cumprir uma série de fun-
ções sintáticas e semânticas nos textos. Vamos lembrar alguns de seus usos?

TERRA À VISTA: PORTUGUÊS
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Sobre a vírgula é sempre bom lembrar que ela não representa apenas uma pausa na 
respiração, em primeiro lugar porque isso está associado à fala e não à escrita e em segundo 
lugar, porque nem sempre colocamos vírgulas mesmo quando pausamos para pensar no 
que dizer.

Assim, é bom pensar que a vírgula é um sinal da escrita e que, como tal, ela cumpre 
algumas funções específicas do texto escrito.

Leia o texto a seguir e pense em como a vírgula é importante em nosso dia a dia.

A VÍRGULA

A vírgula pode ser uma pausa. Ou não.
Não, espere.
Não espere.

A vírgula pode criar heróis.
Isso só, ele resolve.
Isso, só ele resolve.

Ela pode forçar o que você não quer.
Aceito, obrigado.
Aceito obrigado.

Pode acusar a pessoa errada.
Esse, juiz, é corrupto.
Esse juiz é corrupto.

A vírgula pode mudar uma opinião.
Não quero ler.
Não, quero ler.

Uma vírgula muda tudo...

Fonte: <http://i3comunicacao.wordpress.com/2008/04/09/uma-virgula-pode-mudar-tudo/>. 
Acesso em: 26 jun. 2008.

Observe que a vírgula altera consideravelmente o significado de cada uma das fra-
ses onde ela é inserida no texto acima.

•	 No primeiro fragmento, ela implica a diferença entre parar e seguir.
•	 No segundo fragmento, ela implica a valorização ou desvalorização da pessoa 

de que se fala.
•	 No terceiro fragmento, ela implica que a aceitação é voluntária ou não.
•	 No quarto fragmento, ela implica a mudança da pessoa com quem se fala e de 

quem se fala.
•	 No último fragmento ela implica a afirmação ou negação da vontade de ler.
•	 Enfim, a vírgula é um sinal de pontuação bastante importante para o sentido 

daquilo que queremos expressar. 
Para começar a compreender onde e quando aplicar a vírgula, precisamos, primei-

ro, saber quando não utilizá-la.
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Assim, regra geral, nunca devemos utilizar a vírgula entre os elementos constituin-
tes da oração quando eles estão em ordem direta.

Ex.20: O Green Vivere Þ compreende Þ dois prédios Þ em Natal.
No exemplo acima, temos todos os componentes da oração em sua ordem direta 

e, portanto, não devemos utilizar a vírgula. E se decidíssemos modificar o local do adjunto 
adverbial?
Ex.21: Em Natal, o Green Vivere compreende dois prédios.

Ou:
Ex.22: O Green Vivere, em Natal, compreende dois prédios.

Observe que, ao mudar o adjunto adverbial de lugar, acrescentamos vírgulas à ora-
ção. Isso nos leva a outra regrinha básica sobre a vírgula:

RETORNO

A ordem direta da oração seria:
Sujeito Þ verbo Þ objeto direto Þ objeto indireto Þ adjunto.

A vírgula acompanha, necessariamente, os termos móveis da oração quando 
estes estão deslocados da ordem direta.

E, além do adjunto adverbial que acabamos de ver, quais são os termos móveis da 
oração, você sabe? Dê uma olhada no exemplo a seguir:
Ex.23: O Green Vivere, condomínio de apartamentos, será lançado em breve.

No exemplo, a expressão “condomínio de apartamentos” está entre vírgulas e serve 
para explicar ao leitor o que é o Green Vivere, correto? É o que denominamos aposto explica-
tivo. Se retiramos essa expressão da oração, restará a oração principal, sem grandes perdas 
de sentido, não é mesmo? Ou seja, a única perda de sentido sofrida, será a explicação sobre 
o que seja o Green Vivere. A oração principal é “O Green Vivere será lançado em breve”. 

Apostos explicativos sempre vem separados da oração principal por vírgula, por-
que eles são inseridos ou retirados da oração dependendo da intenção comunicativa do 
enunciador e não causam grandes perdas de sentido à oração principal. 

Além do aposto, há também o vocativo. Você já ouviu falar no vocativo? Dê uma 
olhada no exemplo a seguir.
Ex.24: João, vamos visitar o Green Vivere?

No exemplo, João é a pessoa com quem se fala, não é mesmo? O enunciador con-
vida João para visitar o condomínio. A oração principal seria “vamos visitar o Green Vivere?” 
João está acompanhado por vírgulas para identificar sua posição de vocativo. Ou seja, ele é 
aquela pessoa a quem se faz um apelo, se dá uma ordem ou se faz um pedido.

Muito bem, então podemos concluir que adjuntos adverbiais, apostos e vocativos, 
são termos móveis da oração porque podem ser inseridos ou retirados da oração ou podem 
mudar de local na oração sem grandes modificações em seu sentido principal.

Mas ainda é preciso lembrar, sobre a vírgula, uma última regrinha: 
A vírgula sempre separa, na oração, termos que exercem a mesma função sintática. 
Assim, observe o exemplo a seguir:
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Ex.25: Carlos, Mariana, Luiza e João foram visitar o condomínio.
Se perguntassemos a você quem é o sujeito dessa oração, você iria dizer que é um 

sujeito composto, não é mesmo? Os sujeitos seriam Carlos, Mariana, Luiza e João. Muito 
bem, temos quatro substantivos próprios e cada um deles exerce a função de sujeito dessa 
oração, o que significa dizer que eles todos exercem a mesma função sintática (sujeito). Por 
isso, são separados por vírgula. Da mesma forma, observe o exemplo a seguir:
Ex.26: Comprei banana, melancia, melão.

No exemplo acima, as palavras banana, melancia e melão exercem a função de ob-
jeto direto do verbo comprar. Eu poderia complementar o verbo com apenas um deles, mas 
optei por utilizar todos, assim, eu tenho três termos exercendo a mesma função sintática, o 
que me obriga a separá-los por vírgula.

Da mesma forma que a vírgula estabelece essa relação de cumplicidade entre esses 
termos, ela também pode relacionar orações inteiras. Observe o exemplo a seguir:
Ex.27: Maria comprou um apartamento, financiou um carro e viajou de avião.

No caso do exemplo acima, temos três orações integradas através do uso da vírgu-
la. São orações independentes, pois cada uma tem o seu sentido completo, por isso, se diz 
que elas são coordenadas. Mas todas elas têm o mesmo sujeito (Maria) e a vírgula acaba por 
funcionar, entre as duas primeiras, como um elemento que, ao mesmo tempo, as mantêm 
separadas (e, portanto, independentes), mas relacionadas entre si, pois evita a repetição do 
mesmo sujeito. Entre a segunda oração e a terceira, por exemplo, essa função é exercida 
pelo conectivo de adição “e”.

Assim, a vírgula, como se disse antes, é um sinal bastante importante, porque exer-
ce funções não apenas sintáticas, mas semânticas, ou seja, contribui para o sentido do texto.

O enunciado a seguir deve ser utilizado para responder às questões 17 e 18.

17 Assinale a opção que justifica corretamente o uso da vírgula nesse período.
a) A vírgula é utilizada no período para separar, respectivamente, o aposto e o adjunto 

adverbial deslocado.
b) A vírgula é utilizada no período para separar, respectivamente, o vocativo e o adjun-

to adverbial deslocado.
c) A vírgula é utilizada no período para separar, respectivamente, o adjunto adverbial 

deslocado e o aposto.
d) A vírgula é utilizada no período para separar, respectivamente, o aposto e o vocativo.

18 Com base no mesmo enunciado da questão anterior, poderíamos dizer que:
a) A primeira vírgula poderia ser substituída por parênteses sem nenhum prejuízo se-

mântico.
b) A segunda e a terceira vírgulas poderiam ser substituídas por aspas sem nenhum 

prejuízo semântico.
c) A primeira vírgula poderia ser substituída por aspas sem prejuízo semântico.

João, o condomínio Green Vivere, em Natal, será inaugurado em breve.

NAS ONDAS DA LÍNGUA
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d) A segunda e a terceira vírgulas poderiam ser substituídas por travessão sem nenhum 
prejuízo semântico.

19 Escolha, entre as alternativas, aquela que apresenta o uso mais adequado de vírgulas.
a) Maria, João e José gostariam de comprar, em João Pessoa, um imóvel com as mes-

mas características de sustentabilidade apresentadas pelo condomínio natalense.
b) Maria João e José, gostariam de comprar, em João Pessoa um imóvel com as mesmas 

características, de sustentabilidade, apresentadas pelo condomínio, natalense.
c) Maria, João, José, gostariam de comprar, em João Pessoa, um imóvel, com as mesmas 

características de sustentabilidade, apresentadas pelo condomínio natalense.
d) Maria, João, José, gostariam de comprar, em João Pessoa, um imóvel com as mesmas, 

características de sustentabilidade apresentadas pelo condomínio, natalense.

20 Pontue os enunciados seguintes, utilizando apenas vírgulas, de maneira a alcançar a 
intenção comunicativa disposta entre parênteses.
a) - João sabe o que é coleta seletiva? (João é a pessoa com quem se está falando).
b) - Maria a mãe de João não gosta de vê-lo jogar lixo na rua. (Maria é a mãe de João).
c) - Não quero sanduíche obrigado. (A pessoa não aceita o lanche e agradece).

21 No período a seguir foram retiradas algumas vírgulas, coloque-as de maneira adequada:

ONDE SE COMIA NA RUA ANTES?

Em estalagens tabernas e hospedarias. A diferença é que apesar de esses lu-
gares também venderem refeições para quem batesse em suas portas eles não se-
guiam o conceito de apresentar um cardápio em que o cliente pudesse escolher o 
prato que desejasse.

Fonte: <http://super.abril.com.br/superarquivo/2007/conteudo_485225.shtml>. Acesso em: 
19 maio 2009.

Você deve ter notado no panfleto da segunda aula de Língua Portuguesa que a 
dimensão do apartamento foi dada como 70 m².

O m2 é uma das unidades utilizadas para representar o que chamamos de medidas 
de superfície ou área de uma superfície.

Essas medidas estão constantemente aparecendo em nosso coti-
diano, por exemplo, na área de negócios imobiliários, os terrenos, as casas 
e os apartamentos têm seus valores proporcionais à localização geográfi-
ca e a área construída; assim como, o Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) que pagamos à Prefeitura está relacionado às dimensões de nosso 
terreno e/ou residência.

Na seção TERRA À VISTA: MATEMÁTICA, a seguir, estaremos estudando as unidades 
de área e o cálculo da área de algumas figuras planas.

Vamos até lá!

CRUZAMENTO DE ROTAS
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UNIDADES DE ÁREA E ÁREA DE FIGURAS PLANAS
UNIDADES DE ÁREA

Para iniciarmos esse novo assunto, vamos partir da seguinte situação: “Henrique 
deseja comprar cerâmica para revestir o chão de seu quarto, que possui o formato de um 
retângulo, como este:

Porém, para fazer a compra da quantidade adequada de piso, ele precisará medir o 
espaço que será revestido. Dizemos que Henrique precisa determinar a medida da superfí-
cie a ser revestida ou sua área”.

Para medirmos a área de uma superfície, é necessário que a comparemos com uma 
medida padrão de mesmo tipo, a que chamamos de unidade de medida de área. Ocorre 
que Henrique não possui um instrumento tradicional de medição, como um metro ou uma 
trena, para medir as unidades de comprimento das dimensões de seu quarto e calcular sua 
área (veremos como fazer esses cálculos ainda nessa unidade). O que usar então?

Ele encontra em seu quarto um objeto triangular, como o mostrado ao 
lado, e resolve utilizá-lo como unidade de medida.

Henrique vai encaixando o objeto nas dimensões do seu quarto de modo a deter-
minar quantos triângulos cabem no retângulo.

Se contarmos, verificamos que no retângulo que representa o quarto de Henrique 
cabem 18 triângulos e sobram quatro espaços nas extremidades. Mas veja que se dividirmos 
a unidade de medida ao meio teremos uma figura que se encaixa adequadamente nesses 
espaços.

Logo, com mais duas unidades de medida, recobrimos toda a superfície do quarto 
de Henrique, ou seja, o quarto de Henrique tem como medida de área:

Agora, observe outra perspectiva:
Caso Henrique tivesse optado por uma unidade de medida com formato 

retangular, conforme apresentado ao lado, teríamos como área:

Aquarto = 20

TERRA À VISTA: MATEMÁTICA
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Ou seja:

Para evitar distorções na utilização de unidades de medida de superfície variadas, o 
Sistema Internacional de Unidades (SI), assim como nas medidas de comprimento, instituiu 
uma unidade padrão para as medidas de área, o metro quadrado (m²).

Para medirmos determinadas grandezas, caso elas sejam muito menores ou maio-
res que o padrão, não é interessante utilizarmos o m², para isso podemos utilizar os múlti-
plos e submútiplos das unidades de superfície.

Na representação anterior de metro quadrado, se transformarmos os lados do qua-
drado para centímetros, e nele encaixarmos quadrados de 1 cm de lado, ou seja, de área 1 
cm², teremos:

Com esse procedimento ficaremos com 100 quadradinhos de 1cm² na horizontal e 
100 quadradinhos de 1cm² na vertical, totalizando 1 000 quadradinhos de 1 cm². Portanto:

1 m2 = 1 000 cm2

Aquarto = 10

RETORNO

O metro quadrado é definido como a superfície de um quadrado que possui 1 m de lado.

1 m21 m

1 m

100 cm

100 cm

RETORNO

Para medições de grandes terrenos, como fazendas e plantações, é comum a utilização de 
outras duas unidades de medida de área:

Are (a)  Þ 1 a = 100 m².
Hectare (ha) Þ 1 ha = 10 000 m².
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Os múltiplos e submúltiplos do metro quadrado, assim como seus respectivos no-
mes e fatores de transformação, são apresentados no quadro a seguir:

Ex.28: Veja algumas transformações de unidades de medida de superfície para m²:
3,25 hm² = 3,25 ∙ 10² ∙ 10² = 32 500 m².
143 mm² = 143 : 10² : 10² : 10² = 0,000143 m².
5 km² = 5 ∙ 10² ∙ 10² ∙ 10² = 5 000 000 m².
Agora que você já conhece as unidades de medidas de superfície, vamos aprender 

como calcular a área de algumas figuras planas. São elas: retângulo, quadrado, paralelogra-
mo, triângulo, trapézio, losango e círculo.

ÁREA DE FIGURAS PLANAS

Área do retângulo
Podemos verificar como se calcula a área de um retângulo usando como exemplo a 

figura do quarto de Henrique que utilizamos no conteúdo anterior.
Verificamos anteriormente que a área do quarto de Henrique foi obtida pela conta-

gem do número de vezes que a unidade de medida escolhida encaixou-se em sua superfí-
cie, ou seja, nesse caso 10 unidades. Se observarmos as duas figuras utilizadas no exemplo 
do quarto podemos afirmar que:

Área do quarto = dimensão horizontal (base) · dimensão vertical (altura).

Logo, a área de um retângulo é obtida a partir do produto da medida de sua base 
(b) pela medida de sua altura (h).

Aretângulo = b · h.
Área do quadrado
Por definição, um quadrado é um tipo especial de retângulo, isto 

é, um retângulo que possui base e altura iguais. Sendo assim, a fórmula da 
área do quadrado é a mesma do retângulo.

Aretângulo = b · h
Sendo b = h = l, temos: Aquadrado = l · l.

Quadro 4 Conversão entre as unidades de medidas de área.

· 102

: 102

· 102

: 102

· 102

: 102

· 102

: 102

· 102

: 102

· 102

: 102

km2 hm2 dam2 m2 dm2 cm2 mm2

MÚLTIPLOS SUBMÚLTIPLOS
UNIDADE FUNDAMENTAL

quilômetro
quadrado

hectômetro
quadrado

decâmetro
quadrado

metro
quadrado

decímetro
quadrado

milímetro
quadrado

centímetro
quadrado

altura

base

l

l
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Logo:
Aquadrado = l2.

Área do paralelogramo
Dado o paralelogramo a seguir, observe alguns recortes e montagens que podem 

ser realizados.

Você pode observar que o triângulo encaixa-se perfeitamente no trapézio forman-
do um retângulo com a mesma medida de base e altura do paralelogramo. Logo, podemos 
concluir que a área do retângulo formado é igual a área do paralelogramo, ou seja, o produ-
to da medida da base pela medida da altura. Então:

Aparalelogramo = b · h.
Área do triângulo
A partir do paralelogramo dado, observe como obtemos a fórmula da área de um 

triângulo.

Como você pode ver um paralelogramo dividido a partir de uma de suas diagonais 
gera dois triângulos de mesma área. Sendo assim, podemos dizer que a área de um triângu-
lo é a metade da área de um paralelogramo, ou seja, o produto da base pela altura, dividido 
por dois.

A  = .triângulo

b  h
2
×

Área do trapézio
Observe abaixo, a sequência de procedimentos executados com dois trapézios de 

mesmas medidas.

base

altura

1 2

base

altura

base

altura

1 2

base

altura

12

base

altura

base

altura

base

altura

base

altura

base maior

altura h

base menor

base menor

base maior

altura h

base menor

base maior

altura h

base maior

altura

base menor
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Você pode perceber que invertendo um dos trapézios e unindo-o ao outro obte-
mos um paralelogramo de área:

Atrapézio = (B + b) · h.
Como desejamos a área de apenas um dos trapézios é necessário dividir a área do 

paralelogramo por 2. Logo,

trapézio

(B + b)  h
A  = 

2
×

.

Área do losango
Dado o losango abaixo, vamos dividi-lo em quatro triângulos iguais.

Em seguida, pegamos esses quatro triângulos e unimos a outro losango idêntico 
ao anterior.

Com isso formamos um retângulo que tem base D (diagonal maior), altura d (diago-
nal menor) e, portanto, área A = D · d.

Sendo assim, a área do losango é metade da área deste retângulo, ou seja:

Alosango  = 
D  d×

2
.

Área do círculo
Antes de encontrarmos a maneira de calcular a área do círculo, vamos relembrar 

que dada uma circunferência de raio r, o comprimento dessa circunferência é determinado 
pela expressão: C = 2πr.

Vamos dividir agora, em partes iguais, o círculo definido por essa circunferência.

Se separarmos essa figura de uma forma adequada, obtemos a representação a se-
guir que possui o comprimento da circunferência e a altura do raio.

Num próximo passo, duplicamos essa representação e encaixamos uma sobre a ou-
tra. Repare que a figura formada é um paralelogramo de comprimento 2π e altura r.

C = 2πr

r

3

12

4

diagonal menor

diagonal maior

3

1 2

4

diagonal menor

diagonal maior

diagonal menor

diagonal maior
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Sendo assim, podemos concluir que a área do círculo definido inicialmente é a me-
tade da área do paralelogramo encontrado. Ou seja,

círculo círculo

2 r  r
A  =   A  =    r2.

2
π   ×

Þ π ×

Ex.29: André, morador da Zona Norte da cidade de Natal, resolveu construir um ambiente 
nos fundos da casa de sua mãe. Para tanto, pediu a João que elaborasse um projeto. 
A planta a seguir representa o novo lar de André. Se todas as dimensões apresenta-
das estão em metros, determine:

a) A área útil da suíte (quarto + banheiro).
b) Quanto, no mínimo, André gastará para revestir de cerâmica sua cozinha (inclusive 

sob a pia), sabendo que utilizará cerâmicas quadradas de 15 cm de lado e que cada 
cerâmica colocada custa R$ 1,20.

C = 2πr

r

RETORNO

Sempre que necessário, utilize a aproximação π = 3,14.



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
Programa de Iniciação Tecnológica e Cidadania

160

U
N

ID
A

D
E D

ID
ÁTICA

 04

a) Para calcular o que se pede, utilizaremos a fórmula da área do retângulo.
O quarto tem 3,00 m de comprimento e 2,80 m de largura, portanto:
Aquarto = 3 · 2,80 Þ Aquarto = 8,40 m².
O banheiro possui comprimento de 2,80 m e largura de 1,20 m, logo:
Abanheiro = 2,80 · 1,20 Þ Abanheiro = 3,36 m².
A área útil da suíte é determinada pela soma da área do quarto e do banheiro.
Asuite = 8,40 + 3,36 Þ Asuite = 11,76 m².
Resposta: A área útil da suíte é de 11,76 m².

b) O primeiro passo para resolver esse item é determinar as áreas da cozinha e do azu-
lejo. Mas, antes disso, devemos lembrar de deixar as medidas trabalhadas na mesma 
unidade.

I. Cozinha:
Largura = 2,40 m · 100 = 240 cm.
Comprimento = 3,00 m · 100 = 300 cm.
Área = 240 cm · 300 cm = 72 000 cm².

II. Piso:
Área = 15 cm · 15 cm = 225 cm².
Para determinarmos a quantidade de cerâmica a ser utilizada, devemos dividir a 

área da cozinha pela área de cada cerâmica.
Quantidade = 72 000 cm² : 225 cm² = 320 cerâmicas.
O valor a ser gasto por André é dado pelo produto da quantidade de cerâmicas pelo 

valor unitário de cada uma delas.
Gasto = 320 pisos · R$ 1,20 = R$ 384,00.
Resposta: Com os pisos André gastará R$ 384,00.

Ex.30: O senhor Ribeiro do Trairi, proprietário da papelaria Santa Rita 
na cidade de Santa Cruz, adora colocar seus funcionários em 
situações que exigem pensamento matemático. Seu último 
desafio foi pedir que os funcionários calculassem qual a quan-
tidade de papel necessária para revestir totalmente a caixa de 
presentes apresentada ao lado, sem sobras ou sobreposição?
Para encontrarmos o que se pede, devemos calcular a área de cada uma das faces 

da caixa através das medidas indicadas.
Face triangular:

Cada face triangular é um triângulo retângulo, logo sua altura e sua base são, res-
pectivamente, os dois catetos do triângulo.

Portanto, sendo duas as faces triangulares, temos:
96 · 2 = 192 cm².
Faces retangulares:
Das três faces retangulares, conhecemos todas as dimensões de apenas duas delas:
Face retangular vertical = 16 · 9 = 144 cm².
Face retangular horizontal = 12 · 9 = 108 cm².
A face que possui como um de seus lados a hipotenusa do triângulo retângulo, não 

informa essa medida, logo devemos calculá-la.

triângulo

b  h
Face triangular: A  = .

2
×

2
triângulo

16  12 192
A  =  =  = 96 cm .

2 2
×

16 cm

9 cm 12 cm
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Sendo assim, a área procurada será a soma da Averde e da Aamarela:

Atotal = Averde + Aamarela
Atotal = 1,56 m2 + 0,2336 m2

Atotal = 1,7936 m2.

Chegou a hora de você praticar, NAS ONDAS DOS NÚMEROS, o que acabamos de 
revisar.

Utilizando o Teorema de Pitágoras, temos:

Assim, a área dessa face corresponde a:
Face retangular diagonal = 20 · 9 = 180 cm².
A quantidade de papel necessária para revestir a caixa é dada pela soma das áreas 

obtidas:
Qpapel = 192 + 144 + 108 + 180 Þ Qpapel = 624 cm².
Dessa forma, os funcionários podem informar ao Sr. Trairi de que serão necessários 

624 cm² de papel para revestir a caixa de presentes.
Ex.31: A bandeira da cidade fictícia de Proteulândia, na região do Oeste Potiguar, é for-

mada por quatro figuras planas. A partir das dimensões apresentadas, determine a 
soma das áreas das regiões verde e amarela da bandeira.

Analisando a bandeira, podemos verificar que as áreas das regiões serão obtidas a 
partir da subtração da área do retângulo pela área do losango (Averde) e a partir da subtração 
da área do trapézio pela área do círculo (Aamarela).

Então vamos lá!

0,7 m

1,14 m

2,4 m

1,3 m 0,4 m

h² = 12² + 16²  h² = 144 + 256   h² = 400  h =   400   h = 20 cm.Þ Þ Þ Þ

2
retângulo retângulo

2
losango losango

2
verde verde

trapézio trap

A  = b  h = 2,4  1,3  A   3,12 m .

D  d 2,4  1,3
A  =  =   A   1,56 m .

2 2
A  = 3,12 - 1,56  A   1,56 m .

(B + b)  h (1,14 + 0,7)  0,8
A  =  =   A

2 2

× × Þ =

× ×
Þ =

Þ =

× ×
Þ 2

ézio

2 2 2
círculo círculo

2
amarela amarela

  0,736 m .

A  =   r  = 3,14  0,4  = 3,14  0,16  A   0,5024 m .

A  = 0,736 - 0,5024  A   0,2336 m .

=

π  × × × Þ =

Þ =

2
retângulo retângulo

2
losango losango

2
verde verde

trapézio trap

A  = b  h = 2,4  1,3  A   3,12 m .

D  d 2,4  1,3
A  =  =   A   1,56 m .

2 2
A  = 3,12 - 1,56  A   1,56 m .

(B + b)  h (1,14 + 0,7)  0,8
A  =  =   A

2 2

× × Þ =

× ×
Þ =

Þ =

× ×
Þ 2

ézio

2 2 2
círculo círculo

2
amarela amarela

  0,736 m .

A  =   r  = 3,14  0,4  = 3,14  0,16  A   0,5024 m .

A  = 0,736 - 0,5024  A   0,2336 m .

=

π  × × × Þ =

Þ =
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22 Com a chegada dos campi do IFRN ao interior de nosso Estado, abre-se uma expectativa 
de crescimento econômico nessas regiões. Diante dessa perspectiva, a construtora “É-
-difício” resolveu construir um prédio com 20 andares na cidade de João Câmara. Saben-
do que cada andar terá quatro apartamentos; que as dimensões da planta do modelo 
de apartamento apresentado a seguir estão representadas em centímetros e que o com-
primento interno do WC é de 175 cm, determine a área útil total desse prédio, em m².

23 A praia de Diogo Lopes, no município de Macau, é responsável pela maior produção 
pesqueira de sardinha do Estado do Rio Grande do Norte. A ferramenta utilizada para 
a captura dessa espécie de peixe é uma rede de espera com malha de 20 mm de com-
primento. A figura a seguir apresenta uma representação dessas malhas. Sendo consi-
derado o formato de cada malha um paralelogramo com os quatro lados medindo 20 
mm, qual seria aproximadamente a área de pesca, em m², de uma rede com 124 865 
unidades dessa malha?

24 A cheia do rio Piranhas/Açu no ano de 2008 ocasionou uma queda na produção das 
duas principais frutas da região, a banana e a manga, num percentual de 44% e 25%, 
respectivamente. Suponha que para tentar aumentar a produção dessas frutas, agricul-
tores da região iniciaram uma nova plantação em uma área circular de diâmetro 2,4 km. 
Se para a produção de banana foram reservados 66% da área e para a de manga os ou-
tros 34%, qual a área de produção, em m², para cada uma das frutas?

25 A região do Seridó Potiguar é famosa pela sua produção de deriva-
dos do leite, mais especificamente o queijo de coalho. A “Curraiscó 
Laticínios Ltda” pretende desenvolver uma nova embalagem para 
seu queijo de coalho especial o Acorá. Para isso, a empresa irá ar-
mazenar os queijos em caixas de papelão, como as apresentadas 
na figura. Sabendo que cada caixa tem raio de base 120 mm e al-

NAS ONDAS DOS NÚMEROS
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tura 100 mm, o preço do m² do papelão para embalagem alimentícia custa R$ 8,80 e os 
adesivos da tampa e da lateral custam juntos R$ 0,70, determine quanto custará para a 
empresa, aproximadamente, cada caixa de papelão.

26 Que tal fazermos um exercício de enxergar o que está em nossa volta? Descreva alguma 
cena de seu cotidiano, causada pela urbanização e pelo crescimento das cidades, que 
você vê quase todos os dias e que acha que deveria ser diferente. Diga o que está errado 
com essa cena e como poderia ser diferente.

A RUA COMO MORADA

Num dia desses, eu cruzava a cidade a caminho de casa como faço diariamente. Eu 
ia confortavelmente sentada em meu carro, janelas fechadas, ar condicionado ligado por 
causa do calor, embora já se passassem das seis e meia da tarde. Ao parar no sinal, meu filho 
de três anos chama a minha atenção dizendo: “Mãe, tem um cara dormindo no chão.” A cena 
era cotidiana, um mendigo dormindo na calçada, enrolado em um trapo imundo. Olhei e 
percebi que era ainda bem jovem, quase uma criança.

Apesar de cotidiana, a cena não é banal. Uma série de 
fatores leva crianças, jovens, adultos, idosos a viver em situação 
de miséria. Sabemos o quanto falta ainda para melhorar a edu-
cação e a saúde, se não a erradicação da miséria, pelo menos a 
sua diminuição. Mas o que me chamou a atenção naquele mo-
mento foi por que às vezes olhamos, mas não enxergamos o 
que está à nossa volta? Eu passo todos os dias por aquele sinal. 
Eu vejo todos os dias aquela cena. Meus olhos aparentemente 
estão embotados diante de algo que deveria ser, no mínimo, 
violento. Pois é uma violência contra o ser humano colocá-lo 
em uma situação de penúria tão extrema em que ele não tenha 
acesso a nada mais que um pedaço de chão para dormir. Você 
já sentiu essa sensação de olhar e não ver? Pois foi isso que sen-
ti naquele momento.

Penso que isso acontece quando coisas que deveriam nos chocar ou, ao menos, nos 
incomodar, cobrar de nós alguma ação, tornam-se tão recorrentes que acabamos por deixá-
-las passar por nossos olhos sem alterar muito a nossa percepção, sem pensar. Isso talvez 
seja um mecanismo de defesa que desenvolvemos para não sofrermos. Mas o fato é que 
essas cenas devem nos servir de alerta, servir para nos levar a refletir sobre como podemos 
mudar, com pequenas ações, o mundo em nossa volta.

NAS ONDAS DA ÉTICA E CIDADANIA

TERRA À VISTA: CIDADANIA
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O nosso percurso agora permitirá que você, em Língua Portuguesa, reconheça as 
características básicas de um mapa e compreenda algumas regras de acentuação. Em Mate-
mática, você revisará os conceitos de escala, densidade demográfica, probabilidade e velo-
cidade média. Em Cidadania, vai refletir sobre a importância da urbanização e arborização 
para a nossa qualidade de vida.

TERCEIRA AULA

MAPA

Mapa 51 - Ligações de água por bairro.

SÃO GONÇALO DO AMARANTE
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Adaptado a partir do mapa disponível no site: <http://www.natal.rn.gov.br/semurb/paginas/File/MAPAS_FOTOS/11Abast_
agua.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2010.

OBJETIVO DA VIAGEM

PARADA OBRIGATÓRIA
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Vemos nesta aula o mapa de saneamento básico de Natal (RN). Por meio desse mapa, 
podemos ter uma ideia da área saneada de Natal. Mas o que é saneamento básico, você sabe? 
Na verdade, o saneamento não é uma coisa só, mas um conjunto de ações que visam uma 
melhor qualidade de vida para a população de uma determinada região. Entre essas ações, 
estão o tratamento da água, a sua canalização, ou seja, a segurança de que você encontrará 
água ao abrir a torneira de sua casa. Isso, pensando na água que você recebe em casa?

Mas e aquela água que é descartada? Aquela água que você e seus familiares utili-
zam para lavar louça e roupa, tomar banho, regar as plantas, limpar a casa. O que fazer com 
ela? Ela também precisa ser canalizada e tratada, sabia? E esse tem sido um grande proble-
ma em inúmeras cidades brasileiras.

A maioria delas ainda conta com uma rede de saneamento muito pequena. Isso 
quer dizer que boa parte da água descartada nas residências, indústrias, comércio não passa 
por um tratamento adequado e acaba contaminando os reservatórios de água potável da 
cidade ou poluindo rios, lagos e oceanos. Assim, toda cidade também deve ter um sistema 
de coleta e tratamento da água utilizada.

Os esgotos precisam receber limpeza, assim como as ruas e avenidas. E não é só a 
água que faz parte dos procedimentos ligados ao saneamento básico. De que adianta ter todos 
esses sistemas ligados à água e esquecer os resíduos orgânicos e materiais produzidos? Esses 
resíduos, ou seja, o lixo, também precisa ser alvo de coletas regulares, de tratamento de depó-
sito (em aterros sanitários) e, se possível, de programas de reciclagem que os reaproveitem.

Bem, você imaginava que o saneamento básico incluía tudo isso? Não? Pois é, cada 
um desses procedimentos de saneamento básico é essencial não só para garantir a vida 
saudável da população daquele determinado local, mas para garantir, principalmente, a 
qualidade de vida das gerações vindouras, ou seja, das pessoas no futuro, pois garantem a 
preservação do meio ambiente.

Bem, mas voltemos ao mapa de Natal, que abre esta terceira aula. Esse município é 
a capital do estado do Rio Grande do Norte e possui uma população de cerca de 800.000 ha-
bitantes, sem contar a sua região metropolitana, ou seja, os municípios que ficam ao redor 
dos limites de seu território (São Gonçalo do Amarante e Parnamirim, por exemplo). 

Natal é chamada de “esquina do continente” porque fica no extremo nordeste do 
Brasil e, pode-se observar pelo mapa, um de seus limites é o Oceano Atlântico. Além disso, 
a cidade também é cortada pelo Rio Potengi, que você também pode observar no mapa. O 
rio divide a cidade em duas grandes Zonas Geográficas.

Apesar de ser uma grande cidade, com muitos habitantes, Natal conta com apenas 
cerca de 30% de seu território coberto por uma rede de esgotos. Isso significa que boa parte 
da população lança a céu aberto ou em fossas sépticas a água utilizada. Isso também signifi-
ca que boa parte da população precisa recorrer a poços artesianos em suas residências para 
poder ter acesso à água potável.

O grande problema disso tudo é que as fossas contaminam os lençóis subterrâneos 
de água, e os poços podem trazer para consumo doméstico uma água contaminada.

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) já informa que 
cerca de 40% de seus poços têm apresentado contaminação por Nitrato. Essa substância se 
origina justamente da decomposição de resíduos orgânicos (principalmente da urina huma-
na) e contamina a água sem deixar cheiro ou cor. Além disso, o Nitrato não sai com fervura 
nem através de filtragem da água.

DE OLHO NO TEXTO
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São muito caros os meios de purificação da água contaminada por Nitrato e a 
CAERN tem dado preferência à sua diluição, ou seja, transferindo água sem Nitrato para 
poços que apresentam alta concentração desse elemento contaminante. O problema é 
que cada vez mais poços da CAERN têm apresentado esse elemento contaminante, o que 
faz com que a diluição fique mais difícil. Além disso, como a rede de distribuição de água 
de Natal não atende a todos, muitas pessoas acabam perfurando poços e tendo acesso 
somente à água contaminada. 

No mapa de saneamento de Natal, percebemos, através das legendas, quantos bair-
ros têm acesso à rede de distribuição de água. Esses dados nos são demonstrados através 
da legenda do mapa. Você sabe como ler um mapa? Vamos tentar compreendê-lo melhor?

Muito bem. Um mapa precisa ter alguns elementos básicos para poder ser lido e até 
identificado como um mapa, certo? Em primeiro lugar, ele precisa ser elaborado através de 
um formato que represente da forma mais fiel possível, em escala reduzida, aquela região 
geográfica específica que retrata. A linguagem utilizada nos mapas é chamada de lingua-
gem cartográfica e isso é porque os mapas também são chamados de “cartas”, sabia?

Essa linguagem cartográfica utiliza alguns símbolos e cores para representar as coi-
sas. Por exemplo, em nosso mapa, temos no canto superior direito a indicação do norte 
geográfico através da rosa dos ventos. Isso serve para indicar a localização daquele espaço 
em relação ao globo. O nosso mapa também utiliza algumas cores básicas. Por ser um mapa 
que trata da rede de distribuição de água, a cor mais relevante é o azul, de que são utilizadas 
várias nuances de forma a indicar locais de maior concentração da rede de distribuição de 
água em relação a locais de menor concentração de distribuição de água. Essas nuances de 
azul compõem as legendas. 

Resumindo, todo mapa bem elaborado deve, portanto, conter:
•	 área geográfica;
•	 coordenadas;
•	 escala;
•	 legenda;
•	 título;
•	 indicação do norte.
Além disso, é importante observar a fonte de onde ele foi extraído. Compreender 

esses elementos é atitude básica para poder ler corretamente esse gênero textual.
No caso de nosso texto, sabemos que ele faz parte de um conjunto de mapas da 

cidade de Natal (pois seu número é 51) e que ele representa as “ligações de água por bairro”, 
pois esse é o seu título.

Também sabemos que a fonte de onde ele foi extraído foi a Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB) que o elaborou a partir de dados fornecidos pela 
CAERN. Mas o que esse mapa nos informa?

Ele nos diz, por exemplo, que grande parte da Zona Norte de Natal tem uma boa 
rede de distribuição de água, entre 8 000 e 12 000 ligações. Com exceção das salinas que 
ficam à beira do Rio Potengi e das praias, como a Redinha.

RETORNO

Na Unidade Didática 06, na fatura, texto da primeira aula, você pode observar no quadro que 
indica a qualidade da água, que o valor máximo de referência permitido para presença do Nitrato na 
água é 10,0 mgN/L.
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Sabemos disso a partir das legendas, as quais, geralmente localizadas em um dos 
cantos do mapa, indicam o significado de cores e símbolos utilizados. No caso do mapa da 
SEMURB, nesta aula, elas contêm o padrão de cores utilizado e o que cada cor significa.

Agora que você está mais bem preparado(a) para ler um mapa, que tal treinar esse 
conhecimento NAS ONDAS DO TEXTO?

27 De acordo com a legenda do mapa da SEMURB, quanto mais escura a tonalidade de azul 
utilizada:
a) Maior o número de ligações de água.
b) Menor o número de ligações de água.
c) Maior a rede de esgotos.
d) Menor a rede de esgotos.

28 De acordo com o mapa de saneamento fornecido pela SEMURB:
a) O bairro de Igapó tem um número de ligações de água maior que o Pitimbu e que 

Lagoa Nova.
b) O bairro de Pitimbu tem um número de ligações de água equivalente ao de Igapó e 

a Lagoa Nova.
c) O bairro de Lagoa Nova tem um número de ligações de água equivalente ao de Iga-

pó e maior que o de Pitimbu.
d) O bairro de Igapó tem um número de ligações de água equivalente ao de Lagoa 

Nova e de Pitimbu.

29 Ainda conforme o mapa, o bairro do Planalto é representado por uma das cores da le-
genda que nos leva a concluir que:
a) A CAERN não havia feito, em 2006, nenhuma ligação de água naquela região.
b) A CAERN dispunha de dados específicos sobre esse bairro, em 2006, que permitiram 

indicar a existência de 3.000 a 5.000 ligações de água naquele bairro.
c) O bairro do Planalto, assim como o do Guarapes, não dispunha de população habi-

tante para obter ligação de água.
d) Os dados referentes ao número de ligações de água no bairro do Planalto encon-

tram-se em outro mapa da coleção de 2006.

30 De acordo com o mapa, os bairros litorâneos de Natal:
a) São regiões de grande concentração de ligação de água.
b) São regiões que apresentam uma concentração ideal de ligações de água.
c) São regiões que ainda carecem de maior ligação com a rede de distribuição de água.
d) São regiões que não apresentam população e, por isso, apresentam poucas ligações 

de água.

31 Identifique, no mapa, as regiões de maior atendimento da rede de distribuição de água 
e as de menor distribuição e pesquise se essas regiões apresentam uma maior ou uma 
menor população. Com base nessa pesquisa, indique que regiões de Natal precisam de 
melhor rede de distribuição de água.

NAS ONDAS DO TEXTO
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ACENTUAÇÃO

Observe o nome de alguns dos locais apresentados pelo mapa sobre abastecimen-
to de água que abre essa nossa aula:

•	 Igapó
•	 Macaíba
•	 Candelária
Se você ler esses nomes em voz alta vai perceber que há uma sílaba mais forte em 

cada um deles. É a chamada sílaba tônica. Essa sílaba tônica pode ocupar várias posições 
dentro das palavras. 
Ex.32: PitimBU

Maca Í ba
Ao acentuar em língua portuguesa, precisamos estar atentos ao fato de que há uma 

diferença entre dois tipos de acentos: o acento tônico e o acento gráfico.
O acento tônico se dá em toda e qualquer palavra, isto é, toda palavra tem uma 

sílaba mais forte.
Ex.33: BO ca

O acento gráfico é um sinal que colocamos em algumas palavras para marcar a to-
nicidade da sílaba:
Ex.34: PÁ ro co

Vale lembrar que nem sempre acentuamos graficamente as palavras, mas sempre 
acentuamos tonicamente.

Em língua portuguesa, temos três formas determinar a sílaba tônica das palavras:
I. Ela pode vir na última sílaba: chamamos a essas palavras de oxítonas. 

Ex.35: Iga PÓ 
II. Ela pode vir na penúltima sílaba: chamamos a essas palavras de paroxítonas. 

Ex.36: Gon ÇA lo
III. Ela pode vir na antepenúltima sílaba: chamamos a essas palavras de proparoxítonas. 

Ex.37: Ne Ó po lis
Muitas vezes não precisamos acentuar a sílaba tônica. Isso se dá por algumas regri-

nhas básicas da língua. Mas, antes de conhecermos essas regras, que tal identificarmos os 
acentos gráficos que utilizamos mais frequentemente?

•	 Acento agudo (´) – indica uma vogal aberta ou apenas a tonicidade da vogal na 
sílaba.
Ex.38: pé, pá, pó

•	 Acento grave (`) – indica, em geral, a união da vogal A com a preposição A nas 
crases.
Ex.39: à, às, àquele

•	 Acento circunflexo (^) – geralmente colocado sobre as letras E e O, representam 
a vogal tônica de timbre mais fechado. Quando surge sobre a letra A ela está, normalmente, 
próxima a um M, N ou NH.

TERRA À VISTA: PORTUGUÊS
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Ex.40: cânhamo, bêbado
•	 Til (~) – indica que as letras A e O têm som nasal naquela sílaba.

Ex.41: balão, põe
Agora que você já conhece os principais acentos gráficos, vamos relembrar que 

nem sempre as palavras utilizam acentos gráficos, pois, muitas vezes, basta a acentuação tô-
nica. Para sabermos quando acentuar tonicamente as palavras, existem algumas regras bási-
cas, que serão estudadas na Unidade 6. Agora descanse um pouco NAS ONDAS DA LÍNGUA.

32 Assinale a alternativa que apresenta todas as palavras acentuadas corretamente:
a) Caráter, cáptar, bêbado.
b) Pélica, pátina, beleza.
c) Bêbado, pelica, caráter.
d) Bêbado, pelíca, cárater.

33 Estabeleça a diferença entre acento tônico e acento gráfico.

34 Justifique, através das regras de acentuação gráfica que você aprendeu, a utilização do 
acento gráfico nas palavras a seguir.
a) Bólido:
b) Igapó:
c) Candelária:
d) Camarões:

35 Identifique, nas palavras abaixo, a acentuação tônica, indicando se são oxítonas, paroxí-
tonas ou proparoxítonas.
a) Redinha:
b) Lagoa:
c) Neópolis:
d) Pitimbu:

36 Pesquise o que mudou nas novas regras de acentuação gráfica da língua portuguesa a 
partir do novo acordo ortográfico e elabore um breve resumo.

Nessa terceira aula, em Língua Portuguesa, você refletiu sobre a situação do sane-
amento básico de Natal através de um mapa dos bairros da cidade. Nesse mesmo texto, foi 
mencionado que os mapas devem ter algumas características básicas, entre elas uma escala. 
A escala é uma razão matemática que representa a relação entre as dimensões do mapa e o 
objeto representado.

Essa e outras razões especiais, como a densidade demográfica, a probabilidade e 
a velocidade média, serão os temas tratados em nossa próxima parada no TERRA À VISTA: 
MATEMÁTICA. Corra até lá!

NAS ONDAS DA LÍNGUA

CRUZAMENTO DE ROTAS
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Escala
Quando precisamos representar algo por meio de um 

desenho, nem sempre é possível fazê-lo no tamanho real, seja 
pelo objeto ser muito grande ou muito pequeno. 

Sendo assim, torna-se necessário ampliar ou reduzir a 
representação das medidas do objeto.

É importante que nessa representação sejam manti-
das as proporções do objeto real. 
Ex.42: Na aula sobre áreas de figuras planas, foi apresenta-

da a planta da casa de André. Para desenhar a planta 
como se apresenta a seguir, se utilizou a proporção 
de 1 cm, no desenho, representando 1 m (100 cm), na 
medida real.
A esse tipo de proporção damos o nome de escala.

Em nosso exemplo, temos:

Dessa forma, se no desenho o comprimento do quarto de André mede 3 cm, então: 
3 cm x 100 = 300 cm, ou seja, a parede do quarto mede 3 m.
Ex.43: Vemos na planta que o comprimento total da casa é 6,65 m. Para verificarmos como 

ficará essa medida no desenho devemos transformar a medida para cm e dividir o 
comprimento da casa pelo denominador da escala. Ou seja,
6,65 m = 665 cm Þ 665 cm : 100 = 6,65 cm no desenho.
Densidade demográfica
Para medirmos o grau de concentração da população de certo território, utilizamos 

uma razão conhecida como densidade demográfica.

Ex.44: Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população do Rio 
Grande do Norte, no ano de 2007, era de 3 013 740 habitantes. Se o estado possui 
área territorial de 52 796,791 km², determine a densidade demográfica do RN.

Escala = 
medida do comprimento do desenho

medida do comprimeento real

Escala = 
100

 ou 1:100 (lê-se um para cem).
1

A densidade demográfica de uma região é o quociente do número de habi-
tantes pela área territorial da região, em quilômetros quadrados.

2

número de habitantes (hab)
Densidade demográ�ca = .

área (km )

A escala é representada como uma proporção entre a medida do desenho e 
a medida real.

TERRA À VISTA: MATEMÁTICA
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Com essa relação habitante/área, o estado do Rio Grande do Norte ocupava em 
2007 a 10ª posição nacional em densidade demográfica.

Veja agora este outro exemplo.
Ex.45: O município de Natal, capital do Rio Grande do Norte, possui, segundo dados do 

IBGE, densidade demográfica de 4 613,1 hab / km². Sabendo que sua área territorial 
é de 173 km², determine a população aproximada da capital potiguar.

A partir desses dados constatamos que a cidade de Natal tem aproximadamente 
798 066 habitantes.

Probabilidade
Em algumas situações não é possível prevermos a ocorrência de determinados fa-

tos.
Ex.46: Imagine uma urna onde estão depositadas 20 bolas, sendo 6 azuis, 10 vermelhas e 

4 amarelas. Se colocarmos a mão nessa urna e, sem olhar, retirarmos uma das bolas, 
não temos como ter certeza da cor que sairá entre as possibilidades. Porém, pode-
mos determinar a chance de se obter algum dos resultados.
Como temos na urna 6 bolas azuis, isso quer dizer que, entre as 20 possibilidades 

de retiradas, 6 delas poderão ser azuis, ou seja, temos 6 chances em 20. Em relação às bolas 
vermelhas, são 10 chances em 20 e, às amarelas, 4 chances em 20.

A razão entre o número de possibilidades favoráveis e o número total de possibili-
dades, recebe o nome de probabilidade de um evento acontecer.

A probabilidade pode ser dada na forma de razão ou de porcentagem.
Em nosso exemplo, temos as seguintes probabilidades:

Dessa forma, ao se retirar aleatoriamente uma bola da urna, tem-se 30% de chances 
de ela ser azul, 50% de chance de ela ser vermelha e 20% de chance de ela ser amarela.
Ex.47: Se jogarmos, simultaneamente, dois dados A e B idênticos, qual a 

probabilidade da soma dos números das faces voltadas para cima 
ser menor que 8?
Para resolver essa situação, temos que verificar quais as possibili-

dades totais de resultados e quais, entre elas, têm soma menor que 8.
Veja o quadro:

n° de habitantes n° de habitantes
Densidade demográ�ca =   4 613,1 =  

área 173
n° de habitantes = 4 613,1  173  n° de habitantes = 798 066.

Þ Þ

× Þ

n° de possibilidades favoráveis
Probabilidade (P) = .

n° total de possibilidades

P  = 
6

  P  = ; ou 0,3  100 = 30%.

P  = 

azul azul

vermelha

20
3

10
110
20

1
2

4
20

  P  = ; ou 0,5  100 = 50%.

P  =  

vermelha

amarela  P  = ; ou 0,2  100 = 20%.amarela

1
5

Densidade demográ�ca = 
3 013 740 hab

52 796,791 km
 = 57,02 88 hab/km2.
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Dado A

Dado B
1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7

2 3 4 5 6 7 8

3 4 5 6 7 8 9

4 5 6 7 8 9 10

5 6 7 8 9 10 11

6 7 8 9 10 11 12

No quadro acima, verificamos que existem 36 somas possíveis (6 · 6 possibilidades) 
e, entre essas, 21 são menores que 8, logo:

Portanto, existem 58% de chance de a soma dos dois dados dar um número menor 
que 8.

Velocidade média
Quando estamos em movimento e nos deslocamos de um ponto a outro, gastamos 

um determinado tempo. A razão do deslocamento de um corpo pelo tempo que levou para 
se deslocar determina uma grandeza denominada velocidade média.

Vale chamar a atenção que aquela velocidade que você vê, no velocímetro do carro 
ou da moto, não é velocidade média. Essa velocidade é chamada de velocidade instantânea, 
pois é aquele valor apenas no momento em que você olha, segundos depois ela já poderá 
ser outra.

A unidade da velocidade média depende das unidades utilizadas para o espaço e o 
tempo. As mais usadas são o km/h e o m/s.
Ex.48: Um grupo de filhos de pescadores de Galinhos se inscreveu para fazer o processo 

seletivo para o Curso Técnico em Recursos Pesqueiros, no Campus Macau do IFRN. 
Sabendo que a distância entre esses dois municípios é de 76 km, que a velocidade 
média do carro que irá transportá-los é de 80 km/h e que eles saíram de Galinhos as 
10h 40min, determine a que horas provavelmente chegarão em Macau.

Transformando o decimal de horas em minutos, temos: 0,95 · 60 = 57 min, logo o 
horário de chegada a Macau será determinado pela soma do horário de saída ao tempo 
gasto no deslocamento.

Horário de chegada = 10h 40 min + 57 min = 10h 97min, como os minutos devem 
ser inferiores a sessenta: 97 min = 37 min + 60 min (1h).

P  = 
21

 =   0,58  100  58%.soma < 8 36
7

12
@   × @

variação do espaço (deslocamento)
Velocidade média = .

variação do tempo

média

espaço 76 76
V  =   80 =   t =   t = 0,95h.

tempo t 80
Þ Þ Þ
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Sendo assim, acrescenta-se 1 h às 10h existentes e o grupo chegará a Macau as 11h 
e 37 min.
Ex.49: Uma ambulância transportando um enfermo de Apodi para Natal percorreu a dis-

tância de 328 km entre as cidades em 3h 30min. Qual foi a velocidade média da 
ambulância nesse trajeto?

A ambulância deslocou-se com velocidade média de aproximadamente 93,7 km/h.

média média média

espaço 328
V  =   V  =   V   93,7 km/h.

tempo 3,5
Þ Þ @

37 Um avião se deslocando em linha reta de São Paulo-SP a Natal-RN percorre aproximada-
mente 2 320 km. Se você for construir um mapa na escala 1: 8 000 000 que represente 
por segmentos de reta as distâncias aéreas entre as capitais brasileiras, qual seria a me-
dida, em cm, do segmento de reta que representa a distância entre essas duas cidades?

38 A tabela, a seguir, apresenta todos os municípios onde funcionavam ou estavam em 
obras os campi do IFRN no ano de 2011. Os dados estão em ordem decrescente de po-
pulação, segundo dados do IBGE. Determine para cada um dos municípios sua densi-
dade demográfica e verifique se a classificação permanece a mesma, em caso contrário 
classifique-os em ordem decrescente.

MUNICÍPIO POPULAÇÃO ÁREA TERRRITORIAL (km²)

Natal 798 066 173
Mossoró 241 645 2 110
Parnamirim 178 819 120
São Gonçalo do Amarante 79 776 251
Caicó 62 497 1 229
Currais Novos 43 315 864
Nova Cruz 36 336 278
Apodi 35 648 1 603
Santa Cruz 34 769 624
João Câmara 31 332 715
Macau 27 951 788
Pau dos Ferros 27 547 260
Ipanguaçu 13 868 174

39 Um casal pretende ter três filhos. Qual a probabilidade de terem dois meninos e uma 
menina?

a) 1
2

b) 2
3

c) 3
5

d) 3
8

NAS ONDAS DOS NÚMEROS
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40 Um ônibus sai de Apodi às 7 h 15 min em direção a Natal. Sua velocidade média durante 
o trajeto foi de 73 km/h. Se a viagem teve uma parada de 20 min em Angicos e o ônibus 
chegou a Natal às 12 h 05 min, qual a distância aproximada entre essas duas cidades?

41 Muitos garotos gostam de colecionar carrinhos em miniatura, principalmente quando 
esses são réplicas de carros verdadeiros. 

•	 A figura ao lado apresenta a miniatura de uma Pickup 
Chevy Cameo, ano 1957. Sabendo que essa miniatura foi cons-
truída em uma escala 1/38 e que possui de comprimento 13 cm, 
largura 5 cm e altura 4 cm, determine essas mesmas dimensões 
de uma dessas pickups em tamanho real.

42 Um grande sorteio estava acontecendo na Praça Monsenhor Caminha, em Pau dos Fer-
ros. Na urna, estavam bolas numeradas de 1 a 100. Se Erick e seus amigos estão com 
todos os bilhetes contendo números múltiplos de quatro, quais as chances de algum 
deles ser sorteado na primeira bola?

Foto: José Everaldo Pereira.

O LUXO E O LIXO

Moro em um local longe do centro da cidade, um bairro que se costuma chamar de 
periférico. É um bairro simpático, as casas são grandes, os terrenos amplos, ainda há pessoas 
que colocam cadeiras nas calçadas à tarde. Não é luxuoso, mas para mim, luxo é o que me 
dá conforto, e a minha casa me dá.

Meu bairro poderia ser muito bonito, mas há locais 
bem feios lá, pois ao redor dos locais de moradia, entre as qua-
dras, existem imensos espaços brancos. Esses brancos urba-
nos, que poderiam ser praças, pequenos bosques arborizados 
onde as crianças poderiam passear e brincar, têm se transfor-
mado nos lugares prediletos para a disponibilização de restos 
de material de construção e até mesmo de lixo doméstico. As-
sim, ao invés de grama e de árvores, veem-se pedaços colori-
dos de plástico voando ou presos em todos os locais. Veem-se 
pedaços de muro, madeira podre, sofás velhos, entre outros 
materiais em decomposição.

Em meu bairro, há coleta de lixo três vezes por semana. Há inclusive coleta seletiva 
semanal. Por que, então, as pessoas insistem em jogar o lixo nas ruas, nos espaços abertos? 
Por que, ao invés disso, elas não lutam pela urbanização e pela ambientação paisagística 
desses ambientes?

Há pouco tempo conheci um senhor que resolveu fazer alguma coisa. Próximo à 
sua casa havia um desses espaços abandonados. Ele limpou, plantou mudas de árvores e 
resolveu cuidar da limpeza do local. Hoje o lugar é lindo, as árvores estão começando a dar 
frutos. Não é um parque ou uma praça, mas dá gosto caminhar por lá, sentindo o cheiro 
gostoso das frutas.

TERRA À VISTA: CIDADANIA
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Que tal exercitar sua criatividade? Imagine que você foi convidado para ser colabo-
rador de um jornal do estado. Escreva uma crônica que discuta algum tema ligado à questão 
ambiental. Pense em aproveitar as suas experiências cotidianas e cheque as características 
do gênero crônica que você estudou nesta Unidade.

Nesta unidade de nossa viagem, você ancorou em três gêneros textuais bem dife-
rentes entre si: a crônica, o folheto e o mapa. Viu que esses últimos utilizam tanto a lingua-
gem verbal como a não verbal. Junto com eles você discutiu um pouco acerca das questões 
ambientais e aprendeu mais sobre a língua portuguesa, especificamente sobre concordân-
cia nominal, acentuação e uso da vírgula. Em Matemática, você revisou o sistema métrico 
decimal, as unidades de comprimento e de área de figuras planas, além de algumas razões 
especiais como escala, densidade demográfica, probabilidade e velocidade média. Nas ter-
ras da Cidadania, você refletiu sobre a nossa qualidade de vida, relacionando-a com temas 
como o lixo doméstico, falta de moradia, a necessidade de arborização.

•	 Visite o site http://www.abril.com.br/reforma-ortografica/ e pesquise sobre o 
novo acordo ortográfico da língua portuguesa.

43 O luxo e o lixo andam bem próximos. Olhe ao seu redor, em seu bairro e identifique o 
luxo e o lixo presentes nesse ambiente. Lembre-se que estamos tratando o luxo como 
aquilo que nos dá conforto. Depois, complete as listinhas abaixo.

MEU BAIRRO

LUXO LIXO

NAS ONDAS DA ÉTICA E CIDADANIA

REGISTRANDO A VIAGEM

DIÁRIO DE VIAGEM

AUMENTANDO A BAGAGEM
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Unidade

Didática 05

Produção Alimentícia
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A área desta Unidade é produção alimentícia, que compre-
ende tecnologias relacionadas ao beneficiamento e à industrialização 
de alimentos e bebidas. Abrange ações de planejamento, operação, 
implantação e gerenciamento, além da aplicação metodológica das 
normas de segurança e qualidade dos processos físicos, químicos e 
biológicos presentes nessa elaboração ou industrialização.

Ao longo desta Unidade, em Língua Portuguesa, você vai conhecer alguns modos 
verbais e sua importância, estudando três gêneros textuais: a receita culinária, o artigo de 
opinião e o rótulo. O tema que nos guiará nessa viagem vai ser a alimentação. Assim, você 
vai encontrar informações acerca de uma alimentação saudável, da importância de bons 
hábitos alimentares, além de algumas considerações importantes sobre as informações que 
podemos apreender a partir dos rótulos dos alimentos que consumimos. Aproveitamos, 
também, esse percurso para discutir acerca de ortografia e de pontuação e para mostrar 
que, tanto na língua como na alimentação, é preciso combinar bem os ingredientes de for-
ma a construir textos bonitos e adequados a cada situação de comunicação, por isso vamos 
falar também, acerca da concordância nominal e verbal que constituem parte considerável 
da qualidade de nossos textos.

Em Matemática, vamos aproveitar nossa viagem pelo mundo da alimentação e dar 
uma parada para observar as embalagens em que os alimentos são acondicionados. Você 
vai perceber, nessa observação, que as formas geométricas também fazem parte do ramo 
alimentar. Aproveitando a parada, vamos estudar como calcular os volumes de paralelepí-
pedos retângulos, cubos e cilindros, e quais as unidades de medida utilizadas no cálculo 
desses volumes.

Na segunda parada, na seção TERRA À VISTA: MATEMÁTICA, vamos estudar as equa-
ções de 1° grau. Para isso, vamos usar um item muito conhecido de quem comercializa ali-
mentos: a balança de pratos. E para quem gosta de cozinhar, vale a pena ficar atento na ter-
ceira parada: lá estudaremos as proporções e a regra de três simples, que serão muito úteis 
para quem quer, por exemplo, “dobrar” ou “dividir” receitas.

Em Cidadania, discutiremos sobre hábitos alimentares saudáveis e sua importância 
para o desenvolvimento do ser humano, além de pensarmos em ações cidadãs.

Com o estudo do gênero textual rótulo, revisaremos modos 
e usos de infinitivo e do gerúndio, além de relembrar algumas regras 
de ortografia. Em Matemática, as várias formas das embalagens nos 
permitirão identificar as características dos seguintes sólidos geo-
métricos: paralelepípedo retângulo, cubo e cilindro; e a estudar a 
unidade fundamental de medida de volume – o metro cúbico – e as 
relações com seus múltiplos e submúltiplos. Em Cidadania, você vai 
refletir sobre a importância de observar a validade dos produtos e 
vai aprender a reconhecer a maquiagem de um produto.

PRIMEIRA AULA

PLANO DE VIAGEM

OBJETIVO DA VIAGEM
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O texto acima parece estranho pra você? É o rótulo de uma caixa de leite, não é 

mesmo? Como todo rótulo, ele precisa trazer várias informações sobre o produto. Mas você 
sabe o que significa “Leite UHT Desnatado”? Leite desnatado é fácil, não é mesmo? É um 
leite sem nata. Se lembrarmos que a nata é a gordura do leite, vamos atentar para o fato de 
que o leite desnatado seria desengordurado e, portanto, provavelmente, mais saudável. Já 
falamos sobre isso nas aulas anteriores. Mas e UHT? 

A sigla UHT vem do inglês Ultra High Temperature e significa um leite que passou 
por um processo de pasteurização, ou seja, foi sumetido, durante 3 ou 4 segundos, a uma 
temperatura de 130° e imediatamente resfriado a uma temperatura inferior a 32° célsius 
com o objetivo de perder todas as bactérias resistentes ao frio e ao calor, além de ter sua vida 
útil prolongada (daí chamar-se leite “longa vida”). Depois, ele é envasado em embalagens 
especiais, estéreis e hermeticamente fechadas.

Você imaginava que tudo isso estava implícito nessas três letrinhas? Pois é. Por isso 
é importante sabermos ler e compreender aquilo que dizem os rótulos dos alimentos que 
consumimos.

RÓTULO

Contém
1 litro

Leite UHT desnatado

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR
APÓS ABERTO, CONSERVE REFRIGERADO POR ATÉ 2 DIAS. 

CONSERVAR EM LOCAL SECO E AREJADO. NÃO É 
NECESSÁRIO FERVER ESTE LEITE.

Quantidade por porção %VD(*)

Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Gorduras Monoinsaturadas
Gorduras Poliinsaturadas
Colesterol
Fibra Alimentar
Sódio
Cálcio

64 Kcal = 269 kJ
9,5 g

6g
0,2 g

0 g
0 g

1,6 g
0 g

20 mg
0 g

84 mg
250 mg

6
3
8

11
11
**
**
**
7
0
4

23

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
PORÇÃO DE 200 ml (1 COPO)

*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 
Kcal, ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou 

menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.

DATA DE FABRICAÇÃO:

VALIDADE:

30 de NOV de 2009

30 de ABR de 2010

RICO EM VITAMINAS

LO
TE

92
27

12
10

31

FAZENDA BONLEITE
Av. Sen. Salgado Filho, 1559. Tirol.

CEP 59015-000 Natal-RN

Contém
1 litro

Leite UHT desnatado

7 038010 001505

INDÚSTRIA BRASILEIRA

RICO EM VITAMINAS

DE OLHO NO TEXTO

PARADA OBRIGATÓRIA
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Há algumas décadas os fabricantes de produtos alimentícios tinham muita liberda-
de na elaboração de seus rótulos, mas o aumento de consumo de produtos industrializados 
e a proliferação de doenças causadas por componentes utilizados nesses produtos levaram 
à elaboração de códigos que normalizam a elaboração e o tipo de informações presentes 
nesses produtos. Assim, o rótulo se caracteriza como um gênero textual fundamental para a 
escolha da qualidade do alimento que consumimos.

O Código de Defesa do Consumidor, as organizações de saúde e inúmeras pesqui-
sas científicas tornaram obrigatórios, por exemplo, que os rótulos apresentem as qualidades 
nutricionais do alimento e sua composição detalhada. Quando o alimento é especial, ou 
seja, é classificado de dietético ou light, aí é que esses detalhes são mais importantes.

Na tabela de informação nutricio-
nal dos alimentos, devem constar dez itens: 
valor calórico, carboidratos, proteínas, gor-
duras totais, gorduras saturadas, colesterol, 
ferro, fibra alimentar, cálcio e sódio.

A Agencia Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) é quem determina que 
esses itens devem vir indicados para por-
ções individuais daquele alimento e essas 
porções variam entre gramas ou mililitros, 
dependendo se o alimento é sólido ou lí-
quido, claro.

Até pouco tempo, essas informa-
ções eram dadas tendo como referência 
uma porção de 100 gramas, para alimentos 
sólidos, mas o fato é que as pessoas não 
consomem exatamente 100 gramas, assim, 
hoje a forma de identificar as porções do 
alimento devem corresponder ao consumo 
de uma pessoa, estabelecendo-se um valor 
de referência que foram estabelecidos pela 
média de consumo de uma pessoa maior 
de cinco anos em cada ocasião de consu-
mo em uma dieta saudável.

Da mesma forma, os valores nutricionais se baseiam nesse valor padrão de consu-
mo. Conforme a ANVISA, os novos valores de referências diários dos alimentos são: 

Você sabe a diferença entre diet e light?
Um produto diet é aquele em que se elimina um 
determinado componente que pode ser o açú-
car ou a gordura ou o sódio ou a proteína. Ele se 
torna diet dada a eliminação desse determinado 
componente que pode influenciar na qualidade 
da dieta de um indivíduo com alguma restrição 
alimentar. Mas um alimento diet não implica ne-
cessariamente em poucas calorias. Os chocolates 
diets, por exemplo, tem sua quantidade de açú-
cares reduzida, mas as gorduras permanecem, 
assim, ele tem praticamente a mesma quanti-
dade de gorduras do chocolate que não é diet. 
O produto light, então, seria menos calórico do 
que o diet? Depende. Nos produtos lights há 
uma redução da quantidade de alguns ingre-
dientes. Essa redução pode variar, mas tem de 
ser de, no mínimo, 25%. Mas para o produto ser 
menos calórico que o produto diet, é preciso 
que o ingrediente reduzido seja calórico, como 
carboidratos, gorduras ou proteínas. Se for o 
sódio (caso do sal light), no entanto, a quanti-
dade de calorias do alimento não se modifica.  
Assim, para saber se o ideal é consumir alimentos 
diet ou light é preciso saber de que tipo de redu-
ção você precisa e estar atento ao rótulo!

•	 Valor calórico - 2000 kcal
•	 Carboidratos - 300 gramas
•	 Proteínas - 75 gramas
•	 Gorduras totais - 55 gramas

•	 Gordura saturada - 22 gramas
•	 Fibra alimentar - 25 gramas
•	 Sódio - 2.400 miligramas

Essas informações, de acordo com o código que rege a rotulagem dos alimentos, 
devem ser apresentadas em formato de tabela, em lugar visível e com letra legível. Esse é um 
padrão utilizado não só pelo Brasil, mas por vários outros países, como Espanha e Estados 
Unidos. Para ser um consumidor consciente e analisar bem a qualidade dos alimentos que 
você consome, é preciso estar atento aos rótulos dos produtos.

Assim, observe alguns itens básicos cada vez que você for às compras:
•	 Data de validade: a data de validade precisa ser legível e conter pelo menos o mês e 

o ano para aqueles produtos que tenham duração mínima superior a três meses. Bem como, 
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1 De acordo com o rótulo, o leite desnatado “Bonleite”:
a) Possui pouca quantidade  de cálcio e muita quantidade de sódio.
b) Possui mais ferro e vitaminas do que cálcio.
c) É um leite que se diferencia dos demais por ser rico em vitaminas.
d) É um leite que contêm mais cálcio e sódio que os demais.

2 Por que o leite “Bonleite” pode ser considerado light?
a) Contém pouca concentração de açúcar.
b) Contém pouca concentração de gordura.
c) Contém muita concentração de cálcio.
d) Contém muita concentração de vitaminas.

3 De acordo com o texto, a ANVISA determina que os 
alimentos tenham seus nutrientes composicionais 
indicados de acordo com um padrão de referência. 
O padrão de referência do leite “Bonleite” é:
a) 1 litro.
b) 100 gramas.
c) Não está indicado.
d) Uma porção de 200 ml.

4 Seria correto que esse alimento indicasse, em seu 
rótulo, como uma vantagem de seu consumo, a sua 
riqueza em cálcio? Justifique a sua resposta com 
base na qualidade nutricional do leite.

se o alimento exigir um tipo de conservação especial, é preciso que a temperatura de con-
servação mínima e a máxima estejam indicadas no rótulo.

•	 Lista de ingredientes: a lista de ingredientes que compõem aquele alimento deve 
vir organizada em ordem decrescente de acordo com a proporção de cada ingrediente. Des-
sa forma, o consumidor poderá identificar claramente qual o ingrediente que predomina na-
quele alimento. Também é importante observar que, entre esses ingredientes, são listados 
aditivos químicos nem sempre saudáveis, cada um possui uma função dentro do alimento, é 
o caso dos antiespumantes, umectantes, estabilizantes, conservantes, edulcorantes, espes-
santes, aromatizantes, acidulantes, emulsificantes, glaceantes, etc. Esses aditivos, muitas ve-
zes, dependendo dos fabricantes, acabam por tornar-se preponderantes nos alimentos, que 
se tornam uma espécie de “mistura química” somente. E os fabricantes ainda podem “tra-
pacear” o consumidor, utilizando termos como “aroma natural” quando, na verdade, aquele 
alimento é uma verdadeira “salada” de aditivos. Essas substâncias em excesso podem causar 
muitos danos à saúde.

•	 Composição nutricional: a composição nutricional é a proporção de cada compo-
nente nutricional do rótulo com base em um valor de referência padrão de consumo. 

Fique atento ao rótulo dos alimentos que você consome e lembre-se: conheça o 
que significam os termos utilizados nos rótulos.

Quantidade por porção %VD(*)

Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Gorduras Monoinsaturadas
Gorduras Poliinsaturadas
Colesterol
Fibra Alimentar
Sódio
Cálcio

64 Kcal = 269 kJ
9,5 g

6g
0,2 g

0 g
0 g

1,6 g
0 g

20 mg
0 g

84 mg
250 mg

6
3
8

11
11
**
**
**
7
0
4

23

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
PORÇÃO DE 200 ml (1 COPO)

*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 
Kcal, ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou 

menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.

NAS ONDAS DO TEXTO
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No rótulo que abre esta nossa aula, você atentou para o nome do produto? “Bon-
leite”, não é mesmo? Você acha alguma coisa estranha nesse nome? Provavelmente você 
conhece a palavra bom assim, com M, não é mesmo? Isso significa que o rótulo está escrito 
errado? Não é bem assim, os fabricantes têm o direito de fazer alguma alteração na grafia 
(ou seja, na escrita) dos nomes de seus produtos com a finalidade de promover algum de 
seus aspectos. No caso do nosso produto, o leite, o fabricante queria enfatizar os seus aspec-
tos positivos, de forma que ele fosse reconhecido não como um leite qualquer, mas como 
um bom leite. Essa seria a justificativa de seu nome. Mas se formos investigar a gramática, 
também vamos lembrar de uma regrinha que diz “antes de P e B só se escreve M”. O que im-
plica no fato de que antes do L não se escreve o M, então só se escreveria N. Assim, ao unir 
as palavras BOM e LEITE, o fabricante poderia modificar o M pelo N para seguir as normas 
ortográficas da língua portuguesa.

Você sabe o que significa “ortografia”? É justamente a forma de escrever as palavras. 
São as normas da ortografia que determinam as associações que fazemos entre as sílabas, 
entre prefixos e radicais, na formação das palavras do idioma. Você, com certeza, já está 
ciente de que foi assinado um acordo entre os países falantes de língua portuguesa que 
determina a alteração de uma série de itens ortográficos, não é mesmo?

As regras que regem a ortografia da língua portuguesa estão sen-
do alteradas a começar do próprio alfabeto, que oficializa a presença de 
três letrinhas que já faziam parte do noso dia a dia: K, W e Y agora são letras 
oficiais do nosso alfabeto que passa a conter 26 letras. Outra mudança diz 
respeito ao trema ( ¨ ) aqueles dois pontinhos sobre a letra U em palavras 

como lingüiça. Esses dois pontinhos serviam para indicar que o U deveria ser pronunciado, 
ou seja, que deveríamos chamar lingüiça e não, lingiça. Mas agora o trema não mais deverá 
ser utilizado, a não ser em palavras de origem estrangeira, embora a pronúncia das palavras 
permaneça a mesma. Ou seja, devemos continuar a pronunciar “trancuilo” e não “trankilo”, 
para a palavra tranquilo.

O novo acordo ortográfico da língua portuguesa também discute uma série de 
mudanças que implicam na acentuação das palavras e na utilização do hífen. Por exemplo, 
palavras cujo prefixo terminam em vogal e se unem a outras palavras iniciadas pela mesma 
vogal, agora necessitam ser separadas por hífen. É o caso de “microondas”, que agora se 
deve escrever micro-ondas. Já quando a palavra após o prefixo começa com vogal diferente, 
juntamos tudo, sem hífen. Caso de auto-escola que, agora, deve ser escrito autoescola.

RETORNO

Você lembra o que é um prefixo? Prefixos são pequenas unidades de sentido agregadas às palavras ou 
radicais para a criação de novas palavras. Os prefixos são sempre adicionados antes dos radicais e mo-
dificam o sentido da palavra e do radical a que se agregam.

Ex.1: Pré-natal.
Existem também os sufixos, que são colocados após os radicais ou as palavras. Eterna é uma 

palavra a que o sufixo mente se une para criar uma noção de advérbio.
Ex.2: Eternamente. 

TERRA À VISTA: PORTUGUÊS
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O novo acordo também prevê que prefixos terminados em R ou S acompanhados 
de palavras que iniciam com vogal, devem ter essas consoantes dobradas e não utilizar hí-
fen. Assim, ultra-sonografia e contra-regra agora devem ser escritas ultrassonografia e con-
trarregra. O mais engraçado é que prefixos que terminam em R seguidos de palavras que 
iniciam por R, no entanto, passam a ser separados por hífen. Assim, agora tudo fica hiper-
realista ou super-radical. Achou estranho? Pois vá se acostumando. Na verdade, isso só soa 
estranho para você agora, porque ainda é muito recente, com o tempo tudo soará bem mais 
normal para todos.

Aliás, de acordo com as novas regras, o prefixo CO, em geral, deve vir ligado às pala-
vras, como coordenado e os prefixos pós, para e pro devem sempre vir separados por hífen, 
caso de para-brisa, pós-parto e pré-histórico.

A acentuação de algumas palavras também ganha algumas alterações com esse 
novo acordo. É o caso dos ditongos EI e OI que deixam de ser acentuados nas palavras paro-
xítonas como heroico e ideia. A acentuação se mantém, no entanto, nas palavras oxítonas, 
assim herói continua a ser acentuado. 

Quem também perde o acento são as palavras terminadas em EE e OO como “enjoo” 
e “veem” que antes eram acentuados (enjôo e vêem).

As normas da ortografia são necessárias para elaborar um padrão da língua que tor-
ne o seu uso compreensível para todos, esse novo acordo prevê que a língua portuguesa es-
crita em todos os países lusófonos, isto é, países que falam a língua portuguesa (luso indica o 
que é relativo ao português), seja a mesma, o que visa facilitar, entre outras coisas, a circula-
ção de material escrito em língua portuguesa de documentos à literatura. Ele visa, também, 
dar mais unidade e força política à Comunidade dos Países falantes de Língua Portuguesa 
(CPLP) uma entidade criada para dar mais visibilidade aos países lusófonos: Portugal, Brasil, 
Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Timor Leste.

5 De acordo com o texto, portanto, ortografia diz respeito:
a) Às mudanças de grafia e de sentido que as palavras adquirem.
b) Às mudanças de grafia e de sonoridade que as palavras adquirem.
c) À forma de escrever as palavras da língua.
d) À forma de organizar as relações entre as palavras na língua.

6 O novo acordo ortográfico foi celebrado visando:
a) Dar mais unidade à língua portuguesa escrita entre todos os países lusófonos.
b) Dar mais unidade à língua portuguesa falada entre oito países lusófonos.
c) Permitir uma maior interação entre alguns dos países lusófonos.
d) Permitir uma maior unidade na linguagem oral de todos os países lusófonos.

7 Escolha, entre as palavras a seguir, a única alternativa cujas palavras foram todas modifi-
cadas a partir do novo acordo.
a) Antirreligioso, contra-regra, coordenado, micro-ondas.
b) Super-revista, antiético, antirreligioso, coeducação.
c) Para-quedas, anti-rábica, super-sonoro, co-educação.
d) Ultra-raio, super-realista, antiaéreo, manda-chuva.

NAS ONDAS DA LÍNGUA



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
Programa de Iniciação Tecnológica e Cidadania

184

U
N

ID
A

D
E D

ID
ÁTICA

 05

8 De acordo com o novo acordo ortográfico, responda V (verdadeiro) ou F (falso).

 O trema só passa a ser utilizado nas palavras de origem estrangeira.

 O hífen deixou de ser utilizado em algumas palavras e passou a ser empregado em 
outras.

 Não foram alteradas nenhuma das regras de acentuação das palavras.

 Há algumas alterações específicas na pronúncia das palavras.

9 Identifique, no texto a seguir, as palavras que precisam e as que não precisam ser alte-
radas em relação à acentuação e uso do hífen para seguir o novo acordo ortográfico. 
Escreva-as em duas listas logo abaixo do texto, corrigindo as que precisam mudar.

PALAVRAS QUE DEVEM MUDAR PALAVRAS QUE PERMANECEM

Maria andava nervosa, seu marido Joaquim estava completamente revoltado com 
algumas das mudanças que o novo acordo impunha à sua forma de escrever. Não gostava de 
mudanças e esperava enfrentar o fim da vida com tranqüilidade, sem cobranças constantes de 
como escrever para-brisa, ou mesmo sem se preocupar se seu chazinho de erva-doce perdera 
ou não o hífen. Misericórdia! Berrava aos quatro cantos, tentando escrever um e-mail ao filho 
mais velho que morava no Brasil. Procurava respostas para suas dúvidas no dicionário eletrô-
nico, mas só lhe sobrevinham mais dúvidas. Que fazer!? Não sabia. Só sabia que estava ficando 
com enjôo de tanto ver letrinhas pularem, hifens caírem e pontinhos voarem. E não conseguia 
terminar o e-mail. Apelou para o divino Espírito Santo e escreveu como sempre escrevera, afi-
nal, ainda tinha até 2012 para se adaptar.

Você estudou em Língua Portuguesa, as principais caracte-
rísticas do gênero textual rótulo. Nesse estudo, você deve ter perce-
bido que os rótulos vêm fixados ou impressos nos recipientes que 
armazenam os produtos alimentícios, não é mesmo? Esses recipien-
tes são chamados de embalagens, que podem ser apresentadas em 
diversos formatos. São alguns desses formatos que iremos estudar 
na próxima seção dessa aula. Também iremos passar pelas unidades 
de medida de volume durante o percurso de nossa viagem.

Você já deve ter observado em sua volta o formato de várias embalagens, como as 
caixas de leite longa vida, as latas de leite em pó ou de achocolatado, as peças de queijo, as 
embalagens de panetone, dentre muitas outras. Observe que todas essas embalagens nos 
dão a ideia de sólidos geométricos, que são conjuntos de pontos que formam objetos de 
formas diversas e que ocupam um lugar no espaço.

TERRA À VISTA: MATEMÁTICA

CRUZAMENTO DE ROTAS
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Para iniciar o nosso estudo sobre as características 
dos sólidos geométricos, dê uma olhada novamente no for-
mato da embalagem do leite longa vida apresentado no iní-
cio desta aula. Essa embalagem tem o formato de um sólido 
geométrico denominado paralelepípedo retângulo.

Na figura 1, observe que o paralelepípedo retângulo 
é um sólido geométrico limitado por seis retângulos. Esses re-
tângulos formam três pares de retângulos congruentes. Cada 
um desses retângulos é uma face do paralelepípedo retân-
gulo. Os lados de cada um dos retângulos são chamados de 
arestas e os vértices dos retângulos são também os vértices 
do paralelepípedo retângulo.

Quando as 6 faces do paralelepípedo retângulo têm 
o formato quadrado, ele é um cubo. Nesse caso, todas as ares-
tas têm mesma medida.

Quer um exemplo de embalagem 
com esse formato? Então dê uma olhada na 
seção do supermercado que vende panetones 
– aqueles pãezinhos saborosos que são vendi-
dos na época de Natal.

Agora, tente lembrar-se do formato de algumas 
embalagens de enlatados como ervilhas, milhos, leite con-
densado e óleos de cozinha. Lembrou?

As latas que acondicionam esses alimentos, nor-
malmente, têm o mesmo formato. Mas que formato é esse?

É o formato de um cilindro, que é mais um sólido 
geométrico que vamos estudar.

Comecemos então por suas características.
Observe que as bases do cilindro têm o formato 

de um círculo e a superfície lateral tem o formato de um 
retângulo. A altura do cilindro corresponde a distância en-
tre as duas bases.

Volume de um sólido geométrico
Chamamos de volume de um sólido a medida da quantidade de espaço ocupada 

por ele.
Considere, por exemplo, o sólido abaixo. Vamos medir esse sólido utilizando outro 

sólido de volume v.
Observe que o sólido de volume v cabe 12 vezes no sólido maior.
Então, o volume do sólido maior é 12 v. Nesse caso, utilizamos como unidade de 

medida um cubo de volume v. 

Existe uma unidade padrão para medir volumes, o metro cúbico (m3), que corres-
ponde ao volume de um cubo de 1 m de aresta . 

Figura 3 Cilindro.

altura

raio da basebase

superfície lateral

Figura 2 Cubo.

aresta

vértice

Figura 1 Paralelepípedo 
retângulo.

aresta

vértice

V
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Muitas vezes, o metro cúbico não é a 
unidade mais indicada para medir um deter-
minado volume. Por exemplo, quando quere-
mos medir o volume de um medicamento co-
locado em uma seringa de injeção, utilizamos 
um submúltiplo do metro cúbico, o milímetro 
cúbico (mm3).

Ou ainda, quando queremos medir o volume de um 
açude, utilizamos um múltiplo do metro cúbico, o quilômetro 
cúbico (km3).

Os múltiplos do metro cúbico são o quilômetro 
cúbico (km3), o hectômetro cúbico (hm3) e o decâmetro 
cúbico (dam3). Os submúltiplos do metro cúbico são o de-
címetro cúbico (dm3), o centímetro cúbico (cm3) e o milí-
metro cúbico (mm3).

Observe, no quadro abaixo, a relação existente 
entre o metro cúbico, seus múltiplos e submúltiplos.

Veja que cada unidade de medida de volume é mil vezes a unidade imediatamente 
inferior ou que cada unidade de medida de volume é a milésima parte da unidade imedia-
tamente superior.

Veja alguns exemplos de transformação das unidades:
Ex.1: Transforme 450 m³ em dm³ = 450 · 10³ = 450 000 dm³.

Ex.2: Transforme 258 m³ em cm³ = 258 · 10³ · 10³ = 258 000 000 cm³.

Ex.3: Transforme 17,8 m³ em dam³ = 17,8 : 10³ = 0,0178 dam³.

Ex.4: Transforme 1 351,8 cm³ em m³ = 1 351,8 : 10³ : 10³ = 0,0013518 m³.
Vale salientar que as unidades de medida mais utilizadas são o m³, o dm³ e o cm³.
Agora que você já sabe quais as unidades de medida de volume, vamos aprender a 

calcular o volume do paralelepípedo retângulo, do cubo e do cilindro. Vamos nessa!
Volume de um paralelepípedo retângulo
Considere o paralelepípedo retângulo abaixo, com 4 cm de comprimento, 3 cm de 

largura e 2 cm de altura.

Figura 4 Itans, Caicó-RN.
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Observe que nesse paralelepípelo “cabem” 24 cubos de 1 cm3 de volume que serão 
tomados como unidade padrão de medida, ou seja, o volume do paralelepípedo retângulo 
é de 24 cm3.

Para saber o volume desse sólido nós contamos o número de cubos de 1 cm3 que 
estavam dentro dele, não é mesmo? Mas também podemos calcular o volume multiplican-
do a medida de seu comprimento, de sua largura e de sua altura. Nesse caso, também en-
contramos 24 cm3. 

Sendo assim, podemos determinar o volume de um paralelepípedo retângulo 
através do produto da medida de seu comprimento, de sua largura e de sua altura.

V = a · b · c
Onde a representa a medida de seu comprimento, b de sua largura e c de sua altura.

Ex.5: Um suco de frutas, cujo volume é 100 cm3, quando congelado aumenta de volu-
me em 8%. Deseja-se acondicionar o suco congelado num recipiente em forma de 
paralelepípedo retângulo, com comprimento igual a 4,5 cm e largura igual 6 cm. 
Admitindo-se que as dimensões do recipiente não se alteram com a variação da 
temperatura, qual é a altura mínima do recipiente?
Primeiramente, vamos calcular o volume do suco após seu congelamento. O resul-

tado corresponderá ao volume mínimo que o recipiente em que o suco será acondicionado 
deverá ter.

100 cm3 + (8% de 100 cm3) = 100 cm3 + 8 cm3 = 108 cm3.
Já sabemos que o recipiente deve ter um volume (V) de 108 cm3, que o compri-

mento desse recipiente é 4,5 cm e sua largura é 6 cm. Sabemos, também, que para calcular 
o volume (V) de um paralelepípedo retângulo devemos multiplicar as medidas de seu com-
primento (a), de sua largura (b) e de sua altura (c).

Sendo assim, o recipiente deve ter altura mínima de 4 cm.
Volume de um cubo
Como você viu, o cubo é um paralelepípedo retângulo, cujas arestas têm a mesma 

medida, logo, o volume de um cubo é dado por:
V = a · a · a ou V = a3

Ex.6: Uma caixa cúbica tem internamente 2 m de aresta. Quantos baldes contendo 20 
dm3 de areia são necessários para encher a caixa?
Primeiramente vamos calcular o volume da caixa cúbica:
V = (2 m)3 Þ V = 8 m3.
Para saber quantos baldes de areia são necessários para encher a caixa, basta que 

efetuemos a divisão do volume interno da caixa cúbica pelo volume do balde. Mas, antes 
disso, devemos converter todas as unidades de medida para uma mesma unidade.

Convertendo-se 8 m3 para dm3, temos: 8 · 1 000 = 8 000 dm3.

Agora sim, façamos a divisão: n° de baldes = 
8 000

 = 400
20

, ou seja, para encher a 

caixa cúbica serão necessários 400 baldes de areia.
Volume de um cilindro
Para calcular o volume de um cilindro, imagine que esse sólido é for-

mado pelo empilhamento de vários discos circulares de uma espessura muito 
fina. A altura do cilindro corresponderá ao número de discos empilhados. 

Assim, podemos concluir que o volume V de um cilindro é determi-
nado pelo produto da área da base pela altura (quantidade de discos).

V c = a  b  c  108 = 4,5      108 = 27   c  c =  × Þ 6
108

c = 4 cm.
27

× Þ×× × Þ Þ

h
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V = Ab · h
Como a base do cilindro é um círculo, sua área será Ab = π · r2. Assim, o volume V de 

um cilindro é determinado por:
V = π · r2 · h

Onde r é o raio da base do cilindro e h é a altura do cilindro. Vale lembrar também 
que raio é um segmento de reta que vai do centro da circunferência a qualquer ponto da 
linha que delimita essa circunferência.
Ex.7: Uma lata de leite em pó, de formato cilíndrico, tem altura igual a 15 cm e diâmetro 

da base igual a 10 cm. Sabendo que a medida do diâmetro é igual a duas vezes a 
medida do raio (dessa forma a medida do raio é a metade do diâmetro), qual é o 
volume aproximado dessa lata?
O volume de um cilindro é dado por V = π · r2 · h.
Se o diâmetro da base da lata é 10 cm, o raio será 5 cm. Logo o volume da lata será:
V = π · (5 cm)2 · 15 cm = π · 25 cm2 · 15 cm = 375π cm3, substituindo-se π por 3,14, 

obteremos:
V = 375 · 3,14 cm3 Þ V = 1 177,5 cm3.
E agora que tal nadar NAS ONDAS DOS NÚMEROS?

10 Uma caixa d’água tem 1,5 m de comprimento, 1 m de largura e 50 cm de altura. Qual é o 
volume, em dm3, de água que enche totalmente essa caixa?

11 Dona Maria possui dois recipientes em formato cilíndrico: um possui raio de 20 cm e 
altura de 15 cm; o outro tem metade do raio e o dobro da altura do primeiro. Ela quer 
escolher o recipiente de maior volume para armazenar doce de leite. Qual dos dois reci-
pientes ela deverá escolher?

12 Um supermercado vende peças de queijo em formato cilíndrico. Uma das peças tem 
diâmetro igual a 12 cm, altura 6 cm e custa R$ 5,80. A outra peça tem diâmetro medindo 
10 cm, altura 8 cm e custa R$ 5,30. Qual das duas peças será mais vantajoso comprar?

13 Um reservatório tem 1,5 m de comprimento, 8 dm de largura e 75 cm de altura. Esse 

reservatório está com leite até 3
5

 de sua altura. Se o dm3 do leite custa RS 1,00, qual é o 

custo do produto armazenado nesse reservatório?

14 Um reservatório de óleo em formato cúbico tem aresta medindo 3,5 m. Se apenas 40% 
de seu volume está ocupado pelo óleo, qual o volume de óleo contido no reservatório?

A GENTE NÃO QUER SÓ COMIDA...

Hora do almoço. Família reunida, mesa farta. Quanta guloseima tem à minha frente! 

NAS ONDAS DOS NÚMEROS

TERRA À VISTA: CIDADANIA
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15 A crônica nos remete à reflexão sobre o problema da fome no mundo, cuja responsabi-
lidade é:
a) Apenas da classe média e dos ricos que desperdiçam alimentos em suas casas e nos 

restaurantes onde se fartam de comida.
b) Apenas do governo que deveria garantir alimentação gratuita para toda a população 

de um país.
c) Dos pobres que se recusam a trabalhar e, por isso mesmo, não ganham dinheiro para 

se alimentar de maneira digna.
d) De todos: governo, população, instituições não governamentais, empresas, que de-

vem se unir para acabar com a fome.

16 A frase de John L. Lewis, ”Todas as formas de governo caem diante da necessidade por 
pão. Para o homem com uma família faminta, o pão passa em primeiro lugar – antes de 
seu sindicato, de sua pátria, de sua religião”, nos permite concluir que:
a) Os governos só se sustentam se houver pão para que eles se alimentem.
b) Não há governo que se sustente se a população governada estiver passando fome.
c) O sindicato, a pátria e a religião são mais importantes do que o pão na mesa de uma 

família.
d) A religião, a pátria e o sindicato são mecanismos que o estado tem para garantir ali-

mento na mesa das famílias.

Se comer de cada uma um pouco, vou estourar minha barriga. Sinto-me feliz por ter uma 
mesa assim e poder desfrutá-la com meus familiares, alegres, conversando sobre amenida-
des. Tudo parece perfeito. Não tenho com o que me preocupar, pois tenho garantida uma 
alimentação de qualidade, que me nutre e me dá um enorme prazer.

Mas, como o espírito humano é inquieto, teimo em pensar para além da comida 
que tenho. Penso em como seria se eu não tivesse aquela mesa farta e nas dificuldades que 
eu enfrentaria: não seria o adolescente alegre que sou; teria dificuldade de aprender na es-
cola; ter uma boa alimentação seria meu sonho, antes de qualquer outro.

Penso nisso tudo, e sei que, lá fora, na minha cidade mesmo, no meu país e em 
vários países do mundo, muita gente não tem esse direito básico garantido. Enquanto isso, 
muita comida é desperdiçada à toa. Me vem à cabeça uma frase de um líder trabalhista ame-
ricano chamado John L. Lewis que disse uma certa vez: ”Todas as formas de governo caem 
diante da necessidade por pão. Para o homem com uma família faminta, o pão passa em 
primeiro lugar – antes de seu sindicato, de sua pátria, de sua religião.” Isso me desperta um 
sentimento de responsabilidade para com aqueles que não têm a mesma mesa farta que eu. 
Não que eu tenha de deixar de comer bem, mas me vem com muita força, certo sentimento 
de que eu tenho de fazer algo para que outros deixem de passar fome.

Penso no que eu poderia fazer. Aí me vem à cabeça a figura de um grande brasileiro 
que lutou até o final da vida para combater a fome no Brasil: seu nome, Herbert de Souza, 
o Betinho. Embora pouco se fale nele atualmente, foi ele quem despertou o mundo para 
o problema da fome como a negação da cidadania. Se ainda tenho alguma dúvida sobre 
minha responsabilidade em relação à questão da fome no mundo, a figura de Betinho me 
inspira a superá-la.

NAS ONDAS DA ÉTICA E CIDADANIA
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Nesta aula, além de estudar o gênero artigo de opinião, vamos discutir alguns as-
pectos da concordância nominal e da concordância verbal, conhecer as especificidades da 
sequência textual argumentativa e conhecer a aplicação de alguns dos principais recursos 
da pontuação. Tudo isso em Língua Portuguesa. Já em Matemática, você verá como muitas 
das situações do cotidiano podem ser traduzidas na linguagem da matemática, especial-
mente, expressas na forma de equações de 1° grau e, portanto, você aprenderá a resolvê-las. 
Na Terra da Cidadania, vamos ver a importância de hábitos saudáveis para o desenvolvi-
mento das pessoas, com foco para a fase da adolescência, e seu reflexo no desenvolvimen-
to cognitivo. Mas antes de tudo isso, faça sua parada obrigatória no artigo de opinião que 
apresentamos a seguir.

ALIMENTAÇÃO ECOLÓGICA… E SAUDÁVEL!

Maria Alexandra Azevedo

Muitas considerações se podem fazer em relação à nossa alimentação, sob vá-
rios pontos de vista, mas procuro realçar neste artigo as implicações ambientais, bem 
como os possíveis reflexos na nossa saúde, do tipo de alimentação e de alimentos que 
consumimos devido a problemas ambientais e ao seu modo de produção. 

A industrialização da produção de alimentos conduziu-nos a uma dieta pouco 
variada, porque a agroindústria promove e gira em torno de meia dúzia de variedades 
para cada espécie de plantas. Os números são claros e, de certa forma, assustadores: 
75% da diversidade alimentar europeia desapareceu desde 1900; 93% da diversidade 
alimentar americana desapareceu no mesmo período. Outras consequências são a di-
minuição do valor nutricional dos alimentos, o uso massivo de pesticidas, antibióticos 
e hormônios, o maior consumo de combustíveis, devido ao transporte em nível mun-
dial dos alimentos (tanto maior quanto maior a dependência dos países e/ou regiões 
no fornecimento de alimentos) etc. 

Nos países mais desenvolvidos, a contaminação do ar, água e solo com dio-
xinas (originárias de processo de queima, nomeadamente, incineradoras de resíduos, 
cimenteiras, tráfego rodoviário etc), metais pesados e muitos outros poluentes, que 
são cancerígenos entre outros efeitos, está, por sua vez, a contaminar os alimentos, 
acumulando-se particularmente na gordura dos animais. Assim, por exemplo, os ma-
res junto aos países mais industrializados estão mais poluídos, sendo o Atlântico Norte 
o mais poluído. Estudos têm revelado que o peixe, tanto aquele que é pescado nos 
mares europeus como o proveniente de aquiculturas europeias, estão contaminados 
por quantidades significativas de dioxinas e de outros poluentes. Os peixes com mais 

SEGUNDA AULA

OBJETIVO DA VIAGEM

PARADA OBRIGATÓRIA
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gordura, como é o caso do salmão, são particularmente atingidos. 
Os alimentos GM (Geneticamente Modificados) ou transgênicos são a mais re-

cente ameaça não só à perda de biodiversidade agrícola, mas também para a saúde, a 
agricultura e o ambiente. Por exemplo, quanto à saúde, não têm sido avaliados os seus 
efeitos, e não são conhecidos os seus efeitos em longo prazo, dado que os cultivos co-
merciais de plantas GM em maior escala começaram em 1996. Estudos têm revelado 
alterações dos órgãos e mesmo a morte de animais de laboratório que apenas consu-
miram alimentos transgênicos. 

O aumento do consumo de carne e de peixe, devido principalmente aos ex-
cessos alimentares dos países mais ricos, está a acelerar e a gerar diversos problemas 
ambientais. A produção animal é apontada como uma causa importante de destrui-
ção de habitats, desertificação, poluição da água, aquecimento global, tanto mais que 
também requer mais recursos naturais (água, solo arável) comparativamente à produ-
ção de plantas alimentícias, além de gerar efluentes que poluem os rios por falta de 
tratamento adequado.

Alguns dados estatísticos: a produção animal consome cerca de 70% da su-
perfície agrícola mundial e um terço da superfície da Terra; para produzir um quilo de 
produtos vegetais são necessários cerca de 100 litros de água, mas para produzir um 
quilo de carne é necessário gastar entre 2000 e 15000 litros de água potável; num ter-
reno onde é produzido 1 kg de carne, podem ser produzidos 30 kg de cenouras, mais 
20 kg de maçãs, mais 50 kg de tomates e mais 40 kg de batatas; os estoques de peixe 
reduziram-se mundialmente cerca de 90% em relação a níveis anteriores ao início da 
pesca industrial (na década de 70). 

Além disso, em termos energéticos, a produção de carne é ineficiente, por 
exemplo, são necessárias 24 calorias de cereais ou soja para produzir uma única caloria 
sob a forma de carne de vaca.

Sugestões: 
1 - Rejeitar os alimentos transgênicos. 
2 - Consumir, de preferência: 
2.1 - Alimentos biológicos. Vários estudos têm revelado que estes têm em 

média maiores teores em nutrientes, nomeadamente vitaminas e minerais, além de 
darem mais garantias de não estarem contaminados por pesticidas. 

2.2 - Produtos alimentares tradicionais, pois promovem a biodiversidade (va-
riedade de espécies), produzidos localmente, ou o mais próximo possível. 

2.3 - Produto de origem vegetal (cereais, frutos e legumes), optando por um 
regime alimentar vegetariano ou, se consumir peixe, carne e ovos, não exceder 5% 
em relação ao total de alimentos. No caso do peixe, não exceder a ingestão de 200 g. 
de salmão por semana (quantidade suficiente para suprir as necessidades em ácidos 
gordos insaturados (ômega 3) e o benefício de prevenção dos ataques cardíacos é 300 
vezes superior ao risco de cancro pela sua ingestão) e evitar, por exemplo, bacalhau 
da Terra Nova, carapau inferior a 12 cm, sardinha inferior a 11 cm, peixe espada preto, 
pescada inferior a 27 cm e cação, para evitar o seu esgotamento nos oceanos. 

Ao adotarmos uma alimentação e tipo de alimentos com base em preocupa-
ções ambientais estamos não só a defender a “saúde” do nosso planeta, mas também 
a nossa! 

Texto adaptado para esta atividade.
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O texto acima discorre sobre hábitos alimentares, não é mesmo? Mas relaciona os 
nossos hábitos a um aspecto sobre o qual não costumamos pensar muito. A nossa opção 
por determinados alimentos não implica apenas a nossa saúde pessoal, mas a saúde do 
próprio ambiente em que vivemos. Você já havia pensado nisso? A autora opta por discutir, 
portanto, o impacto ambiental das escolhas alimentares que fazemos e elenca uma série de 
dados que justificam a sua opção por esse tema, como o fato de, por escolhermos comer 
carne vermelha, estarmos contribuindo para o aumento da pecuária e, consequentemente, 
para o aumento das terras devastadas para pasto e para o aumento do consumo de água. 

Pois é. Estamos acostumados a ouvir falar de como 
é importante que consumamos frutas, legumes e verduras, 
porque nos fazem bem e proporcionam melhor qualidade 
de vida e de saúde ao nosso organismo. Estamos acostuma-
dos a ouvir que devemos comer peixes com mais frequência, 
pois é mais saudável do que a carne vermelha (de gado). Mas 
esse texto nos diz algo diferente, não só é possível evitar co-
mer esses alimentos, mas, quando comemos, fazermos isso 
com equilíbrio, pois cada grama de carne que ingerimos tem 
por trás toda uma indústria que, para nos atender e aumen-
tar sua produção, devasta cada vez mais o ambiente.

Observe que a autora do texto afirma que mesmo alimentos considerados como 
muito saudáveis podem nos fazer mal se não verificarmos a sua origem, pois a poluição 
que geramos no ambiente afeta a sua qualidade, caso dos peixes marítimos como o salmão, 
por exemplo, que está sendo contaminado por quantidades significativas de poluentes que 
atingem seu habitat natural. 

Os hortifrutigranjeiros também absorvem boa parte dos venenos utilizados nas la-
vouras para evitar pragas ou mesmo para garantir o seu crescimento adequado. Os animais 
são tratados com remédios e vacinas para evitar doenças, mas também são bombardeados 
com hormônios que garantem um crescimento fora do normal. Todas essas interferências 
nos processos de desenvolvimento das plantas e dos animais deixam resíduos que são ab-
sorvidos por nosso organismo quando nos alimentamos.

A autora conclui o seu texto indicando algumas possibilidades que cada um de nós 
pode escolher, ou seja, algumas opções que podemos fazer para começarmos a nos alimen-
tar de forma saudável não só individualmente, mas ambientalmente.

Observe que todo esse texto é baseado numa opção da 
autora, que, ao selecionar o tema de seu texto optou por, como ela 
mesma diz, “... realçar neste artigo as implicações ambientais, bem 
como os possíveis reflexos na nossa saúde, do tipo de alimentação 
e de alimentos que consumimos...”

Assim, a autora, Maria Alexandra Azevedo, elabora toda 
uma argumentação que visa persuadir o leitor de seu texto de que 
ele também é responsável, através da escolha alimentar que faz dia-
riamente, pela qualidade do meio ambiente. 

Para isso, ela usa uma série de argumentos que se baseiam:
•	 Em dados estatísticos: “...75% da diversidade alimentar europeia desapareceu desde 

1900; 93% da diversidade alimentar americana desapareceu no mesmo período...”; 

DE OLHO NO TEXTO
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•	 Em resultados de pesquisa: “Estudos têm revelado alterações dos órgãos e mesmo a 
morte de animais de laboratório que apenas consumiram alimentos transgênicos.”; 

•	 Em conhecimento prévio sobre o assunto: “...em termos energéticos, a produção de 
carne é ineficiente, por exemplo, são necessárias 24 calorias de cereais ou soja para produzir 
uma única caloria sob a forma de carne de vaca...”. 

Esse tipo de estrutura de texto, em que uma ideia central é defendida por argumen-
tos, é própria da sequência argumentativa. 

Os textos, em geral, não servem apenas para você enviar mensagens a seus inter-
locutores (ou co-enunciadores), tornando-os apenas conhecedores de seus pensamentos. 
Você não é apenas um transmissor de ideias, informações e sentimentos. Muito além dis-
so, acredite, é mais frequente do que você pensa o fato de você fazer uso da palavra para 
conquistar a adesão de seu interlocutor; para que ele aceite as suas ideias (e não apenas as 
compreenda); para que ele, além de aceitar o que você diz, aja de acordo com suas ideias e/
ou proposições. Assim, comunicar não é apenas um fazer saber, mas também um fazer crer 
(convencer, persuadir) e um fazer fazer (fazer mudar de opinião, fazer agir).

Falando e/ou escrevendo, quando você elabora gêneros textuais com a intenção 
comunicativa de defender ideias, pontos de vista, com argumentos e estratégias, para con-
vencer, persuadir nosso interlocutor, você está organizando seu texto com a sequência tex-
tual argumentativa.

É importante lembrar que, num texto 
argumentativo, em geral, a ideia a ser defendida, 
geralmente, é uma ideia polêmica que o autor es-
colhe defender, pois a argumentação pressupõe 
divergência de opinião; os argumentos (do latim 
argumentum: iluminar, fazer brilhar) são as razões 
que embasam ou fortalecem a opinião do autor e 
as estratégias argumentativas, que não se confun-
dem com os argumentos, correspondem aos re-
cursos, meios verbais e/ou não verbais (clareza, nível de linguagem, perguntas retóricas, iro-
nia, imagens) utilizados para envolver, impressionar, convencer, persuadir o co-enunciador.

É comum a sequência argumentativa aparecer nos gêneros textuais de modo sim-
plificado, contendo apenas algumas de suas partes: ideia central e argumentos, por exem-
plo. Também não é raro que outras sequências textuais sejam utilizadas na sequência argu-
mentativa como argumento para fortalecer a tese apresentada (as sequências narrativa e 
explicativa, por exemplo).

Os textos argumentativos em geral aparecem no âmbito jurídico, político, jornalísti-
co. Alguns gêneros discursivos nos quais predomina a sequência argumentativa são as falas 
de deputados (na Câmara) e de senadores (no Senado), em debates em geral, nos editoriais 
jornalísticos, na acusação e na defesa em um julgamento, nos ensaios e nas propagandas.

17 De acordo com o texto:
a) Manter uma alimentação saudável não é apenas uma questão de optar pelo alimen-

to mais rico em nutrientes, é também investigar a origem e a forma de produção 
daquele alimento.

b) Escolher uma boa alimentação implica comer principalmente peixe, verduras e legu-

NAS ONDAS DO TEXTO
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mes produzidos por grandes empresas que controlam os tipos de produtos quími-
cos a serem aplicados.

c) Comprar carnes vermelhas e peixes para a nossa alimentação é considerada uma 
ação ambiental positiva, pois a produção desses alimentos é feita respeitando o 
meio ambiente.

d) O consumo de peixes é desaconselhável porque toda a população marítima do pla-
neta está contaminada pela poluição ambiental.

18 A autora defende a ideia de que:
a) A alimentação mais saudável é a europeia.
b) Comer cereais e carnes vermelhas é ideal para o meio ambiente. 
c) A alimentação ideal é aquela que dá ênfase a frutas, legumes e verduras.
d) A alimentação ideal para o meio ambiente é a que utiliza exclusivamente peixes e 

crustáceos.

19 A sequência argumentativa, em geral, apresenta:
a) Uma ideia central baseada em tema já estabelecido e confirmado pelo conhecimen-

to comum.
b) Uma ideia central de caráter polêmico e opinativo, baseada por argumentos com-

prováveis e logicamente organizados.
c) Uma ideia central comum, que serve de base à contra-argumentação, proposta para 

ser refutada pelo leitor.
d) Uma ideia central amparada por argumentos lógicos e claramente contraditórios, de 

forma a desconstruir a contra-argumentação do leitor.

20 A leitura do texto demonstra que a autora baseia sua opinião e seus argumentos acerca 
da alimentação saudável, basicamente, em:
a) Dados de pesquisa e conhecimentos sobre o assunto.
b) Citação de palavras de autoridades no assunto.
c) Resultados de pesquisas populares.
d) Senso comum, ou seja, ideias difundidas e amplamente aceitas pela população em 

geral.

Ao lermos o texto que inicia essa aula, observamos que ele se organiza em parágra-
fos, que os parágrafos se sucedem mantendo o tema central do texto e acrescentando ideias 
novas sobre ele, de forma a argumentar a favor da opinião da autora, aspecto que caracteri-
za a sequencia argumentativa.

Os parágrafos, por sua vez, se organizam em enunciados mais curtos, organizados e 
ligados entre si através de conectivos ou de pontuação, não é mesmo? Observe o exemplo 
a seguir:
Ex.8: A industrialização da produção de alimentos conduziu-nos a uma dieta pouco va-

riada, porque a agroindústria promove e gira em torno de meia dúzia de variedades 
para cada espécie de plantas. Os números são claros e, de certa forma, assustadores: 
75% da diversidade alimentar europeia desapareceu desde 1900; 93% da diversi-
dade alimentar americana desapareceu no mesmo período. Outras consequências 

TERRA À VISTA: PORTUGUÊS
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são a diminuição do valor nutricional dos alimentos, o uso massivo de pesticidas, 
antibióticos e hormônios, o maior consumo de combustíveis devido ao transporte 
em nível mundial dos alimentos (tanto maior quanto maior a dependência dos pa-
íses e/ou regiões no fornecimento de alimentos) etc. 
No exemplo acima, as palavras porque e outras, em destaque, funcionam como co-

nectivos, pois ligam os enunciados entre si. Você estudará isso melhor em outra aula que 
trate da coesão. Os trechos sublinhados também funcionam para manter o parágrafo coeso, 
ou seja, unido. Assim, a pontuação contribui para a construção do sentido do texto e para a 
organização das ideias. Vejamos isso.

No exemplo, ao expor dados sobre os números que indicam a perda da diversidade 
alimentar europeia e americana, a autora optou por introduzir esses dados através do uso 
de dois-pontos (:); ao enumerar outras consequências da industrialização sobre a qualida-
de dos alimentos, ela utilizou a vírgula, para demonstrar que foram várias consequências; 
diante da necessidade de explicar por que o consumo de combustíveis tinha a ver com a 
diversidade da alimentação, ela usa os parênteses (  ); ao precisar separar períodos mais lon-
gos, já divididos por vírgulas, para evitar duplo sentido e manter sua ligação, ela optou pelo 
ponto-e-vírgula (;) e, por fim, quando ela resolveu finalizar o parágrafo, pois já concluíra todo 
o seu conteúdo, utilizou o ponto final (.). 

A pontuação, portanto, nos auxilia como leitores, na compreensão dos sentidos do 
texto e nos auxilia também como autores, quando precisamos organizar as nossas ideias. 

Muito bem, agora que você já conhece algumas das possibilidades do uso da pon-
tuação, vamos observar algumas outras possibilidades de exploração dos aspectos que in-
terligam os textos, certo? Observe o exemplo a seguir.
Ex.9: Os alimentos GM (Geneticamente Modificados) ou transgênicos são a mais recente 

ameaça não só à perda de biodiversidade agrícola, mas também para a saúde, a 
agricultura e o ambiente.
Observe que os s finais estão todos em destaque. Eles indicam que toda a oração 

está no plural. Esse fato se dá porque, na língua portuguesa, os elementos precisam concor-
dar entre si. Ou seja, eles precisam demonstrar que estão ligados entre si, em uma oração ou 
em um período, através de marcas que indiquem que eles seguem o mesmo número (singu-
lar ou plural), a mesma pessoa (1ª, 2ª ou 3ª pessoa do verbo) e o mesmo gênero (feminino ou 
masculino). A esse fenômeno da língua se chama concordância. A concordância se dá não 
só quanto ao gênero, número ou pessoa, mas também em relação ao verbo ou aos nomes. 
Observe o exemplo a seguir:
Ex.10: Os alimentos geneticamente modificados são uma ameaça à nossa saúde.

Observe que as palavras:
•	 estão no masculino (os alimento);
•	 estão no plural (marcado pelo s final e pelo verbo no plural);
•	 estão na terceira pessoa do verbo (eles são).

Em português, portanto, encontramos dois tipos gerais de concordância: a nominal 
e a verbal. Você já viu, na unidade anterior, como se estabelece, em nosso idioma, a concor-
dância nominal . Agora vamos identificar aspectos da concordância verbal, que se dá entre:

•	 o sujeito de uma oração e o verbo:
Ex.11: Os alimentos são perigosos.

Em língua portuguesa, esses casos de concordância são obrigatórios nas variantes 
mais formais, embora ocorram casos em que a concordância, devido a fatores específicos, 
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pode não ocorrer. Um desses casos, é a oralidade, quando, muitas vezes, deixamos de esta-
belecer essa concordância devido à nossa pressa, aos nossos hábitos linguísticos ou mesmo, 
intencionalmente. 
Ex.12: A gente somos inútil. 

A oração faz parte de uma conhecida música 
do grupo Ultraje a Rigor em que o autor se utiliza da 
falta de concordância entre os termos para ironizar o 
propagado descuido do brasileiro com as normas gra-
maticais. Na verdade, a expressão “a gente somos” re-
presenta uma variação oral bem coloquial da língua. A 
expressão “a gente”, apesar de trazer uma ideia de plu-
ralidade, ou seja, de referir-se a várias pessoas, é uma 
palavra que se utiliza no singular e, portanto, deve con-
cordar com a terceira pessoa do singular do verbo (a 
gente é...).

Em geral, na língua portuguesa, como você já 
viu em unidades anteriores, o verbo concorda com o su-
jeito em número e pessoa. Veja o exemplo:
Ex.13: Os peixes e os crustáceos estão ameaçados.

No exemplo 13, vemos dois sujeitos de quem se fala (eles), portanto, o sujeito é 
plural. Assim, o verbo também irá para a terceira pessoa do plural.
Ex.14: Eu gosto de verduras.

Já nesse outro exemplo, o alguém de quem se fala (sujeito da oração), sou eu mes-
mo. Por isso, o verbo fica na primeira pessoa do singular.

O trecho a seguir deve ser levado em consideração para responder às questões.

21 A partir da leitura do fragmento acima, podermos afirmar que o uso dos parênteses se 
justifica porque:
a) Separa orações coordenadas das orações subordinadas.
b) Separa os adjetivos que qualificam um determinado substantivo do texto.
c) Separa uma série de elementos que têm a mesma função sintática dentro da oração.
d) Separa do corpo do texto uma explicação acerca de uma palavra mais incomum uti-

lizada pela autora.

ELES

Nos países mais desenvolvidos, a contaminação do ar, da água e do solo com dioxinas 
(originárias de processo de queima, nomeadamente, incineradoras de resíduos, cimenteiras, 
tráfego rodoviário etc), metais pesados e muitos outros poluentes, que são cancerígenos entre 
outros efeitos, está, por sua vez, a contaminar os alimentos, acumulando-se particularmente na 
gordura dos animais.

Ultraje a Rigor é o nome de uma 
banda de rock brasileiro criada no 
início da década de 1980, em São 
Paulo. Seus principais sucessos fo-
ram Inútil e Mim quer trocar. Mas 
seu álbum mais famoso foi Nós 
vamos invadir sua praia.

NAS ONDAS DA LÍNGUA
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22 As vírgulas, no trecho que está em negrito, têm a função de:
a) Separar uma série de elementos que possuem a mesma função sintática dentro da 

oração.
b) Separar do corpo do texto uma oração que explica um substantivo anterior.
c) Separar adjetivos que qualificam um advérbio indicado no texto.
d) Separar do corpo do texto uma oração principal.

23 Quanto ao que estudamos sobre a língua portuguesa, podemos afirmar que:
a) Concordância verbal e concordância nominal ocorrem entre o sujeito e um verbo de 

uma determinada oração.
b) Concordância verbal é aquela que se estabelece entre o sujeito e um verbo de uma 

determinada oração.
c) Só existe concordância nominal entre o sujeito e um verbo de uma determinada 

oração.
d) A concordância verbal é mais importante que a nominal na organização de um 

enunciado.

24 Podemos afirmar, em relação à concordância nominal, em língua portuguesa, que ela 
marca:
a) Apenas o gênero na relação que se estabelece em uma oração entre substantivos e 

verbos.
b) Apenas o número na relação que se estabelece em uma oração entre substantivos e 

verbos.
c) O gênero e o número na relação que se estabelece entre artigos, substantivos, adje-

tivos, pronomes e numerais.
d) Apenas o gênero na relação que se estabelece entre artigos, substantivos, adjetivos, 

pronomes e numerais.

25 Utilize os enunciados a seguir, de forma a criar um texto utilizando todos os sinais de 
pontuação que você estudou ao longo desta aula. Faça as alterações que considerar 
necessárias e acrescente as informações que você desejar.

No texto Alimentação ecológica... e saudável! são apresentados vários dados numé-
ricos para justificar como o consumo de determinados alimentos podem ser prejudiciais 
tanto para a nossa saúde quanto para a “saúde” do nosso planeta.

A autora expõe no texto, por exemplo, que a produção animal consome um terço 
da superfície da Terra.

Os peixes são parte importante de nossa ali-
mentação. Infelizmente a poluição está afetando a qua-
lidade dos peixes.

Devemos ter cuidado com a procedência dos 
alimentos que consumimos diariamente.

Gosto de comer bem...

CRUZAMENTO DE ROTAS
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A EQUAÇÃO DO 1° GRAU

Para iniciarmos o estudo das equações do 1° grau, 
observe a balança de pratos em equilíbrio, representada na 
figura 5.

Veja que, no prato da esquerda, foram colocadas 
3 peças de queijo de mesma massa. No prato da direita, foi 
colocada 1 peça de queijo e dois cilindros de massa igual a 
100g. 

Como os pratos estão em equilíbrio, podemos 
concluir que as massas contidas no prato da esquerda são 
iguais às massas contidas no prato da direita. 

Mas como podemos saber qual a massa de cada peça de queijo? Para responder a 
essa questão, primeiramente vamos “traduzir” essa situação para a linguagem matemática.

Chamando de x a massa de cada peça de queijo, temos:

Na balança Em linguagem matemática Justificativa

100g100g

3x = x + 100 + 100 Situação inicial

100g100g

3x – x = x + 200 – x Retiramos uma peça de queijo de cada 
prato.

100g100g

2x = 200

O equilíbrio da balança é mantido, 
devido ao Princípio aditivo: quando 
adicionamos ou subtraímos valores 

iguais em ambos os membros de uma 
equação, ela permanece em equilíbrio.

Esse exemplo pode ser traduzido para a linguagem matemática.
Vamos ver?
Chamando-se de x a área da superfície da terra e de y a área consumida pela pro-

dução animal, temos:

Observe que a sentença matemática que traduz a situação acima descrita no texto 
envolve valores numéricos desconhecidos e uma igualdade. Nesse caso, estamos diante de 
uma equação matemática. 

Existem vários tipos de equações matemáticas e, nessa aula, estudaremos um dos 
tipos de equação matemática: a equação do 1° grau.

y = 
1
3

  x

Figura 5 Balança.

100g100g

TERRA À VISTA: MATEMÁTICA
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Na balança Em linguagem matemática Justificativa

100g

2x
 = 

200
2 2

Retiramos a metade das peças de cada 
prato, mantendo o equilíbrio.

100g

x = 100

O equilíbrio da balança é mantido, de-
vido ao Princípio multiplicativo: quan-
do multiplicamos ou dividimos ambos 
os membros de uma equação por um 
valor não nulo, a equação permanece 

equilibrada.

Assim, concluímos que cada peça de queijo possui uma massa de 100 gramas.
Com esse exemplo resolvido, você conseguiu identificar as características de uma 

equação do 1° grau? 
Você percebeu que esse tipo de equação busca determinar um valor desconhecido, 

representado por uma incógnita elevada a expoente 1?
A equação de 1° grau, em sua forma simplificada, pode ser apresentada como:

Exemplos de equação de 1° grau:
Ex.15: 2x + 5 = 0

Ex.16: x - 4 = 0

Ex.17: 1
x = 

5
0

Muitas vezes, nos deparamos com situações-problema que podem ser traduzidas e 
resolvidas por meio de uma equação de 1° grau. Veja alguns exemplos a seguir. 
Ex.18: Para ir de sua casa ao trabalho, Seu Joaquim pegou um táxi, que iniciou a corrida 

marcando R$ 6,00 no taxímetro. Ao final da corrida, Seu Joaquim pagou R$ 28,00. Se 
cada quilômetro rodado custou R$ 2,20, quantos quilômetros foram percorridos?
Chamando de x a quantidade de quilômetros que queremos descobrir, temos:
6 + 2,20 ∙ x = 28
Aplicando-se o princípio aditivo, temos:
6 + 2,20x – 6 = 28 – 6
2,20 x = 22
Aplicando-se o princípio multiplicativo, temos:

ax + b = 0, sendo a e b números reais e a ≠ 0.

2,20
2,20

x = 
22

2,20
  x = 10

RETORNO

x é o valor desconhecido também chamado de incógnita.
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Assim, concluímos que foram percorridos 10 quilômetros.
Ex.19: Para comemorar o aniversário de Natália, algumas de suas amigas fizeram uma fes-

ta surpresa em um restaurante. Ao final, cada amiga, com exceção de Natália que 
era a aniversariante, pagou R$ 13,50. Se o valor total pago foi de R$ 120,00 e, desse 
valor, 10% foi referente à taxa de serviço, quantas amigas foram à festa de Natália?
Vamos chamar de y a quantidade de amigas de Natália presentes na festa. Traduzin-

do os dados da situação-problema para linguagem matemática, temos:
13,5 ∙ y = 120 – (120 ∙ 10%) 
13,5y = 120 – 12
Somando-se os termos semelhantes, temos:
13,5y = 108
Aplicando-se o princípio multiplicativo, temos:

Logo, compareceram 8 amigas à festa de Natália.

13 5
13 5 13 5

,
, ,

y
 = 

108
  y = 8

26 Considere que a balança representada na figura 6 está em equilíbrio, 
e que os potes de doce de leite têm mesma massa. Observe que, no 
lado esquerdo, temos três potes de doce e dois pesos, sendo um de 
25g e outro de 50g e que, no lado direito, temos dois potes de doce 
de leite e três pesos, sendo dois de 100g e um de 50g. Quantos gra-
mas tem cada pote de doce de leite? 

27 Lúcia comprou uma caixa de bombom para suas duas sobrinhas. Uma delas pegou um 
terço dos bombons da caixa. Mais tarde, dos bombons que haviam restado, a outra so-
brinha tirou a metade. Se restaram 12 bombons, quantos bombons havia na caixa ini-
cialmente?

28 A quantia de R$ 20 400,00 foi dividida entre três pessoas, de modo que a segunda re-
cebeu o dobro da primeira e a terceira recebeu um quinto da segunda. Determine a 
quantia que cada pessoa recebeu.

29 Suzana foi ao supermercado e comprou, em oferta, uma em-
balagem contendo 3 potes de margarina por R$ 5,85. Calcule 
o preço individual de cada pote de margarina (sem a oferta) 
sabendo que, comprando os três potes juntos, Suzana fez 
uma economia de R$ 0,60.

30 Um pote contendo 750 ml de iogurte líquido contém suco de fruta, leite e mel. A quan-

tidade de suco equivale a 3
4

 da quantidade de leite e a quantidade de mel é igual a 50 

ml. Nesse caso, qual é a quantidade de suco e de leite que compõe o iogurte?

Figura 6 Balança.

 50g
 25g

 50g

100g100g

NAS ONDAS DOS NÚMEROS
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TEM TUDO A VER COMIGO

Depois de uma bela refeição, levantamos da mesa e descansamos. Meu pai deita-se 
para uma sesta na rede da varanda, minha mãe recosta-se no sofá e liga despretensiosamen-
te a TV, minha irmã vai para o quarto dela e eu fico com meu primo no escritório visitando 
alguns sites da Internet.

Lembro-me de meus pensamentos durante o almoço. Penso em Betinho. Entro em 
um site de busca e digito seu nome.

31 Depois de ler a crônica acima, marque na coluna 2 a alternativa que você julgar que 
complementa ou explica as alternativas da coluna 1.

1 O combate à fome e à miséria.
2 O acesso à terra.
3 Combate à corrupção.
4 Acesso à escola.
5 Acesso à moradia.

Política habitacional.
Política educacional.
Redistribuição de renda.
Mobilização pela ética na política.
Reforma agrária.

Várias opções de sites sobre essa personagem me aparecem. Quero ler mais sobre 
ele, sobre o que fez de importante para combater as injustiças no mundo. Logo descubro 
que Betinho “foi uma figura humana notável que desempenhou papel decisivo como funda-
dor e principal articulador da Campanha Nacional pela Reforma Agrária, integrou a lideran-
ça do Movimento Pela Ética na Política, que culminou no impeachment do então presidente 
Fernando Collor de Mello, em setembro do mesmo ano, e serviu de base para a maior mo-
bilização da sociedade brasileira em favor das populações excluídas: a Ação da Cidadania 
Contra a Miséria e Pela Vida.”

Passo da dúvida para algumas certezas. A primeira delas, a de que lutar por um 
mundo melhor passa pelo combate a todo tipo de injustiças; a segunda, de que eu não 
estou só, que muitos já lutaram e outros continuam lutando; a terceira, de que essa luta é, 
acima de tudo, política, pois para resolver o problema da fome e de outras mazelas sociais é 
preciso que ajamos politicamente, de maneira organizada. Converso com meu primo sobre 
essas questões. Ele franze a testa diz: “deixa pra lá” e sai. Fico só com minhas indagações. Um 
dia ele vai entender por que me preocupo.

TERRA À VISTA: CIDADANIA

NAS ONDAS DA ÉTICA E CIDADANIA
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Nesta etapa da viagem, você vai conhecer e compreender a especificidade de tex-
tos de natureza instrucional ao estudar o gênero textual receita. Aproveitando a onda, você 
vai relembrar como diferenciar os três modos verbais (imperativo, subjuntivo e gerúndio) 
e identificar os usos e funções do modo imperativo do verbo, muito comum em textos ins-
trucionais. Em Matemática, será a vez de visitar a proporção e a divisão proporcional, que 
estão nos esperando para modificar de forma correta a receita que apresentamos na parada 
obrigatória. Em Cidadania, discutiremos a relação entre saúde geral e alimentação.

TERCEIRA AULA

RECEITA CULINÁRIA

Disponível em: <http://prevencao.cardiol.br/receitassaudaveis/sobremesas/DoceArroz.asp>. Acesso em: 02 fev. 2010.

OBJETIVO DA VIAGEM

PARADA OBRIGATÓRIA
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Você gosta de cozinhar? Talvez não. Mas, com certeza, você gosta de comer, não é 
mesmo? Talvez você tenha alguma comida de que goste mais, um biscoito ou um sanduí-
che. Todas as comidas gostosas que comemos precisam, para serem feitas, de um procedi-
mento específico, que é oferecido pela receita.

Você já parou para pensar que todas as receitas de comida obe-
decem a um padrão mais ou menos igual? Isto é, elas apresentam, primei-
ro, a quantidade de cada ingrediente utilizado e, depois, a forma de mis-
turar esses ingredientes. Além disso, as receitas indicam a temperatura do 
forno (no caso de receitas assadas) e o tempo que elas devem permanecer 
no fogo ou no forno, não é mesmo?

Vamos dar uma olhada na receita anterior? Ela nos ensina a fazer arroz doce, não 
é? Mas não é um arroz doce qualquer. Esse é saudável, como a própria receita nos indica. E 
por quê? Porque ele utiliza um ingrediente menos gorduroso, o leite desnatado. Você sabe 
por que esse leite é chamado assim? Isso! Porque dele é retirado um grande percentual de 
gordura, que forma a nata do leite. Esse tipo de leite, quando fervido, quase não faz nata, por 
isso é des(= sem)natado.

Bem, mas voltando à receita, observe que ela apresenta 
uma seção específica para os ingredientes e outra denominada 
‘preparo’, em que se observa a forma e a ordem de união dos ingre-
dientes para alcançar o objetivo pretendido, que é elaborar o doce 
de arroz. Essa receita ainda apresenta outros itens, a quantidade de 
gordura e colesterol de cada porção e a quantidade ideal que deve 
ser consumida para não prejudicar a saúde.

Você identificou esses detalhes?
Você acha que essa indicação é importante? Pois é. Hoje em dia, os rótulos dos 

alimentos têm a obrigação de apresentar a quantidade de calorias por porção porque isso 
pode implicar na saúde de quem consumir aquele alimento. Por isso, muitos alimentos indi-
cam, inclusive, se possuem gordura trans ou outro tipo de ingrediente que possa ser nocivo 
à saúde humana.

As receitas nos dão instruções de como preparar determinados alimentos, por isso, 
são textos de natureza instrucional ou injuntiva.

Podemos identificar a sequência injuntiva em vários gêneros textuais, desde os di-
dáticos, como aulas e exercícios, até os mais técnicos, como manuais de instrução ou tuto-
riais e, até mesmo, em receitas, como é o caso do texto que temos nesta aula.

Essa sequência tem a finalidade de dar orientações de procedimento, ou seja, ela 
está associada à previsão do comportamento futuro, podendo apresentar orações no modo 
imperativo ou com verbos modais como dever e ter que. É possível, além do modo verbal, 
observar outras marcas linguísticas que caracterizam o tipo injuntivo, tais como o uso do 
infinitivo, do futuro do presente, de vocativos e de verbos performativos. 

Na receita que inicia esta aula, podemos perceber o uso de verbos no imperativo 
(ferva, mexa, adicione), ou seja, verbos que indicam uma ação que deve ser realizada pelo 
leitor. Nesse caso, esses verbos são considerados performativos, pois representam uma ação 
a ser desenvolvida.

A receita também poderia dizer: Para que o doce não pegue, você deve mexer sem 
parar.

DE OLHO NO TEXTO
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32 De acordo com as indicações da receita, devemos consumir:
a) Uma porção que serve 8 pessoas e corresponde a 232 calorias.
b) Seis porções que correspondem a 8 g de colesterol total.
c) Uma porção do arroz doce por semana que corresponde a 8 g de colesterol e 232 

calorias.
d) Uma porção do arroz doce por semana ou, então, corremos o risco de ingerir 232 

calorias e 8 g de colesterol.

33 O modo de preparo dessa receita indica a:
a) Quantidade de alimentos extras que devem ser adicionados à receita.
b) Forma e a quantidade exata de cada alimento a ser incluído na receita.
c) Ordem e a forma como cada alimento deve ser adicionado ao todo da receita.
d) Quantidade exata de ingredientes a serem adicionados à receita e a temperatura de 

cozimento.

34 De acordo com o que você leu aqui, uma receita, uma aula e um manual de instruções 
têm em comum o fato de apresentarem sequências textuais:
a) Injuntivas.
b) Narrativas.
c) Descritivas.
d) Argumentativas.

35 A receita de arroz doce é indicada como saudável porque indica a utilização:
a) De açúcar refinado.
b) De leite desengordurado.
c) De ingredientes orgânicos.
d) Do ingrediente natural canela.

36 Que ingredientes você acha que poderiam ser substituídos na receita para deixá-la ain-
da mais saudável?

RETORNO

A gordura trans é um tipo especial de gordura produzida em laboratório, ou seja, ela não 
provém da natureza. Ela foi criada em laboratório para substituir a gordura animal, considerada rica em 
colesterol. Está presente na grande maioria dos produtos industrializados, porque deixa os alimentos 
mais crocantes e atraentes ao olhar, sequinhos, dourados... O problema é que, justamente por ser com-
posta de moléculas artificiais, ela não é sintetizada pelo organismo humano e, por isso, se acumula no 
organismo, criando a famosa barriguinha de pneu, por exemplo. É uma gordura difícil de ser eliminada e 
se acumula principalmente nas vísceras, gerando ou intensificando problemas de saúde como pressão 
alta, colesterol ruim alto, entre outros.

O uso da locução deve mexer, de certa forma, relativiza uma ordem ou um pedido, 
mas como os verbos anteriormente apresentados, também trazem implícita uma orientação 
para o leitor.

NAS ONDAS DO TEXTO
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Como você observou acima, as receitas são estruturadas utilizando-se de verbos no 
imperativo. Mas o que é o modo imperativo do verbo? Você saberia defini-lo?

Em primeiro lugar, vamos lembrar que o verbo tem sempre um nome. Ao nome do 
verbo chamamos infinitivo. Ou seja, quando queremos falar sobre o verbo sempre usamos o 
infinitivo, assim: o verbo cantar, o verbo falar, o verbo comer, o verbo cozinhar.

O infinitivo do verbo sempre termina em R e segue três conjugações básicas em lín-
gua portuguesa: AR, ER, IR. Há ainda o que seria uma quarta conjugação: OR (caso do verbo 
por e seus derivados, como compor), mas essa quarta conjugação é considerada, por sua 
origem latina, pertencente à segunda conjugação, pois o verbo por vem do Latim PONERE, 
cuja vogal temática seria E. 

O infinitivo dos verbos pode ser flexionado ou não flexionado. Ele é flexionado 
quando recebe uma terminação de acordo com a pessoa do verbo. 
Ex.20: Para eu cantar (não flexionado)

Ex.21: Para nós cantarmos (flexionado pela terminação MOS, que indica a primeira pessoa 
do plural – nós).
Mas, quando queremos dar conselhos, fazer pedidos, ordenar ou avisar, não usamos 

o nome do verbo, ou o infinitivo, utilizamos o modo imperativo. Ele deriva de dois outros 
tempos verbais (presente do indicativo e presente do subjuntivo) e pode afirmar ou negar. 
Antes de vermos como ele se compõe, precisamos lembrar que os verbos se apresentam em 
três modos: indicativo, subjuntivo e imperativo.

O modo indicativo é aquele que expressa um fato concreto, real, realizável que pode 
situar-se no passado, no presente ou no futuro. Assim, quando eu digo “o leite foi fervido e 
desnatado”, refiro-me a um fato concreto, comprovável, acontecido no passado. 

O modo subjuntivo, por sua vez, refere-se a um fato incerto, 
duvidoso, possível de não acontecer, pois depende de outros fatores. 
Assim, se eu digo: “se houvesse gás no botijão, eu ferveria o leite”. Assim, 
para concretizar o ato de ferver o leite é preciso haver gás no botijão. Ao 
afirmar isso, eu indico que eu posso ferver o leite ou não, isso é incerto, 
pois depende da quantidade de gás.

Quanto ao modo imperativo, vejamos como ele se compõe, em mais detalhes:
Imperativo afirmativo
Do presente do indicativo, provêm as formas que caracterizam as pessoas tu e vós, 

retirando-se delas a letra “s”. Por exemplo, o verbo “adicionar”, no presente do indicativo, tem 
a seguinte conjugação:

Eu adiciono
Tu adicionas  Þ Adiciona
Ele adiciona 
Nós adicionamos
Vós adicionais Þ Adicionai
Eles adicionam
Retirando-se a letra “s” de “adicionas” e “adicionais”, formaremos o imperativo afir-

mativo de tu e vós: “adiciona tu/você” e “adicionai vós”. Como você sabe, a segunda pessoa 
do plural, o vós, está em desuso no português do Brasil, mesmo em situações de extrema 
formalidade. Contudo, é muito presente em textos bíblicos. Seguimos?

TERRA À VISTA: PORTUGUÊS
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Do presente do subjuntivo, provêm as formas que caracterizam as pessoas você, 
nós e vocês, sem retirar letra alguma.

Por exemplo, o verbo “adicionar” empregando-se o presente do subjuntivo tem a 
seguinte conjugação:

Que eu adicione
Que tu adiciones
Que ele adicione  Þ adicione
Que nós adicionemos Þ adicionemos
Que vós adicioneis
Que eles adicionem  Þ adicionem
No imperativo afirmativo, teremos “adicione você”, “adicionemos nós”, “adicionem 

vocês”.
Agora, podemos formar o imperativo afirmativo do verbo adicionar:
Adiciona
Adicione
Adicionemos
Adicionai
Adicionem
Olha, não é necessário decorar, basta entender. Essa explicação tem o objetivo de 

mostrar por que as formas do imperativo afirmativo se diferenciam. Podemos continuar? 
Vejamos como se forma o imperativo negativo. 

Imperativo Negativo
O imperativo negativo, por sua vez, provém totalmente do presente do subjuntivo 

sem retirar nenhuma letra. Teremos, então:
Que eu mexa  Þ Ø
Que tu mexas Þ Não mexas
Que ele mexa Þ Não mexa
Que nós mexamos Þ Não mexamos
Que vós mexais Þ Não mexais
Que eles mexam Þ Não mexam

Fácil? Muito bem. Observou que não existe a primeira pessoa no modo imperativo? 
Qual seria a explicação? Pense na função do modo imperativo... aconselhar, ordenar pedir... 
Seria, no mínimo, estranho que alguém fizesse isso consigo mesmo, não é verdade?

Vale lembrar, ainda, que o sujeito das orações com o modo imperativo do verbo 
serão, em geral, ocultos. Pois esses enunciados, em geral, falam diretamente com o interlo-
cutor, usando vocativos. Assim, quando a receita que inicia esta aula indica “adicione o arroz” 
o sujeito dessa oração seria você, que não está explícito na oração, mas oculto e reconhecido 
pela forma do verbo, compreendeu? E numa oração como a que segue, qual seria o sujeito?
Ex.22: Juliana, mexa o arroz!

Muito bem! O sujeito é tu ou você, porque o substanti-
vo Juliana funciona nesse período como vocativo. Os vocativos 
são expressões muito comuns no modo imperativo, porque elas 
indicam o apelo a um interlocutor. Juliana seria a pessoa com 
quem a pessoa que enuncia a frase está falando, mas observe 
que ele elabora dois enunciados, primeiro chama a pessoa, de-
pois dá o comando, assim, o sujeito do comando mexa o arroz 
está oculto, não foi explicitado. Você estudará mais sobre vocati-
vos nas aulas posteriores.
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37 O uso do modo imperativo é muito comum em textos como:
a) Artigos científicos.
b) Notícias.
c) Manuais de instrução.
d) Charges.

38 O modo imperativo se caracteriza por:
a) Indicar um apelo, uma ordem ou um aviso.
b) Sempre conter um vocativo.
c) Apresentar sempre um sujeito indeterminado.
d) Compreender a junção de uma preposição mais um verbo de ligação.

39 Sobre a sentença Venha, Maria, comer!, sintaticamente, é correto afirmar que:
I. Maria é o sujeito do verbo comer.

II. A oração Venha comer está no modo imperativo.
III. O enunciador aconselha Maria a comer.
a) Apenas II está correta.
b) Apenas III está correta.
c) Apenas I e II estão corretas.
d) Apenas I e III estão corretas.

40 A diferença entre o modo indicativo e o subjuntivo do verbo reside no fato de que:
a) O modo subjuntivo afirma, enquanto o indicativo supõe.
b) O modo indicativo apresenta fatos comprováveis, o subjuntivo fatos incertos.
c) O modo indicativo pode ser elaborado no presente, no passado e no futuro e o sub-

juntivo apenas no presente.
d) Não há diferença entre esses dois modos verbais.

Você percebeu que o gênero textual receita culinária apre-
senta uma relação de quantidade entre os ingredientes? Isso mes-
mo! Para fazer as 6 porções relativas ao rendimento da receita, você 
precisa utilizar exatamente as quantidades de ingredientes descri-
tas na lista de ingredientes. Mas se você quisesse, por exemplo, du-
plicar a receita e fazê-la render 12 porções? Nesse caso, você teria 
que duplicar a quantidade de cada ingrediente utilizado na receita, 
estabelecendo uma proporção entre a quantidade de cada ingre-
diente da receita original e a quantidade desses mesmos ingredien-
tes na receita duplicada. 

Você deve estar pensando: então, eu preciso saber matemática até para fazer uma 
receita? É isso mesmo! Se você quiser que as suas receitas deem certo, você precisa saber 
utilizar a proporção, que é o assunto de matemática desta aula.

NAS ONDAS DA LÍNGUA

CRUZAMENTO DE ROTAS
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PROPORÇÃO E REGRA DE TRÊS SIMPLES

Você já estudou, na Unidade Didática 4, que grandeza é tudo o que pode ser me-
dido ou contado. No caso da receita culinária, os ingredientes que deverão ser utilizados 
para a fabricação do arroz doce são listados juntamente com as grandezas litro, grama, pita-
da e colher. Para a receita “dar certo”, é preciso utilizar exatamente as quantidades listadas 
na seção específica para os ingredientes. Se você quiser, por exemplo, duplicar a receita, é 
necessário duplicar a quantidade de cada ingrediente apresentado na receita original. Isso 
significa que você irá aumentar as quantidades dos ingredientes de forma proporcional.

Veja, no quadro abaixo, a relação entre os ingredientes leite e arroz.

Ingredientes Receita original Receita duplicada

Leite 1 litro 2 litros
Arroz 150 gramas 300 gramas

Sal 1 pitada 2 pitadas
Açúcar 4 colheres de sopa 8 colheres de sopa

Canela em pó 1 colher de sobremesa 2 colheres de sobremesa

Observe que, na receita original, utiliza-se 1 litro de leite para cada 150 gramas de 
arroz, ou seja, a razão entre a quantidade de leite e a quantidade de arroz é de 1 para 150. 
Essa informação é representada em linguagem matemática da seguinte forma:

Para duplicar a receita, temos que manter a mesma razão que existe entre os in-
gredientes da receita original e os da receita duplicada. Podemos, então, dizer que 1 litro 
de leite está para 150 gramas de arroz, assim como 2 litros de leite estão para 300 gramas 
de arroz. O mesmo acontece com os ingredientes da receita triplicada e quadruplicada. Isso 
significa que, em todas as receitas, a razão entre a quantidade de leite e a quantidade de 
arroz é a mesma. Observe:

Note que temos uma igualdade entre razões, que chamamos de proporção.

Agora observe o que acontece se multiplicarmos os valores dos meios entre si e os 
valores dos extremos também entre si.

1 para 150  1 : 150 = 
1

150

1
 =  = 0,00666...

150
2

300

Na proporção a
b

c
d

 = , os valores de a e d são chamados de extremos e os va-

lores de b e c são chamados de meios.

Você percebeu que, nessa multiplicação, 
o resultado foi o mesmo?

1
150

2
300 300 300

 =   Þ     = 150 · 2 1 · 300

TERRA À VISTA: MATEMÁTICA
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Esse fato foi possível porque existe a propriedade fundamental das proporções que 
enuncia o seguinte:

Essa propriedade lhe será útil em muitas situações cotidianas. Veja um exemplo:
Ex.23: Imagine que você abra a sua geladeira e encontre somente 500 ml de leite e queira 

fazer o arroz doce com essa quantidade de leite. Como calcular o restante dos in-
gredientes?
Você deve ter observado que, quando duplicamos a receita original aumentamos 

em duas vezes todos os ingredientes, não é mesmo? Portanto, se tivermos uma quantidade 
menor de leite temos que diminuir proporcionalmente todas as outras quantidades.

Nesse caso, podemos concluir que existe uma proporcionalidade direta entre os 
ingredientes.

Agora que você já sabe que as quantidades dos ingredientes são diretamente pro-
porcionais, vamos calcular o restante dos ingredientes? Para isso, basta que você use a pro-
priedade fundamental das proporções. Acompanhe:

Ingredientes Receita original Receita alterada

Leite 1 litro 0,5 litro
Arroz 150 gramas ?

Sal 1 pitada ?
Açúcar 4 colheres de sopa ?

Canela em pó 1 colher de sobremesa ?

Para calcular a quantidade de arroz (x), vamos estabelecer a proporção:

Como sabemos que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, temos:
1 · x = 0,5 · 150 Þ x = 75
Procedemos da mesma forma para calcular a quantidade dos ingredientes restan-

tes:
Sal: 1

0 5
1

0 5
,

, =   1  x = 0,5  1   = 
x

x

Açúcar: 1
0 5

4
,

 =   1  x = 0,5  4   = 2
x

x

Canela em pó: 1
0 5

1
0 5

,
, =   1  x = 0,5  1   = 

x
x

Grandezas que aumentam ao se aumentar outra grandeza, ou que diminuem, 
ao se diminuir outra, em iguais proporções, são chamadas de grandezas diretamente 
proporcionais.

O produto dos meios é igual ao produto dos extremos.
a
b

c
d

 =   a  d = b  c

1
0 5

150
,

 = 
x
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Veja abaixo a quantidade de cada ingrediente sendo a receita adaptada para 0,5 
litro de leite:

Leite Arroz Sal Açúcar Canela em pó

0,5 litro 75 gramas 0,5 pitada 2 colheres de 
sopa

0,5 colher de 
sobremesa

No caso do exemplo acima, as grandezas se relacionavam de maneira diretamente 
proporcional. Mas há alguns casos em que as grandezas se relacionam de maneira inversa-
mente proporcional. Vamos a um exemplo?

Ex.24: Para entregar uma determinada encomenda de 
doces e salgados, 2 confeiteiros trabalham durante 6 ho-
ras seguidas. Se fossem contratados mais 2 confeiteiros 
em quantas horas a encomenda seria entregue?

Nessa situação, estão envolvidas as grandezas 
“número de confeiteiros” e “tempo”. Observe que se au-
mentarmos o número de confeiteiros, o tempo para a 
encomenda ser entregue diminuiria proporcionalmente, 
não é mesmo? Portanto, nesse caso, estamos trabalhan-
do com grandezas inversamente proporcionais.

Agora vamos à resolução da situação:

N° de confeiteiros Tempo (h)

2 6
4 x

Como as grandezas relacionam-se de maneira inversamente proporcional, ao mon-
tarmos a proporção devemos inverter uma das razões.

Veja a seguir:

Efetuando o produto dos meios pelos extremos, temos:
2 ∙ 6 = 4 ∙ x
12 = 4x
x = 3 horas 
Nas duas situações acima, as grandezas estavam relacionadas por meio de uma 

proporção em que eram conhecidos três valores e um quarto precisaria ser determinado. 
Para resolver as situações, utilizamos a Regra de Três Simples, baseada na primeira proprie-
dade das proporções.

Observe mais alguns exemplos envolvendo proporções e a regra de três simples.
Ex.25: Numa padaria, o quilograma do pão francês custa R$ 5,20. Quanto pagarei ao com-

prar 300 gramas desse pão?

Quando, ao se aumentar uma grandeza, houver a redução de outra grandeza 
ou quando, ao diminuir uma grandeza, a outra aumentar, em iguais proporções, dize-
mos que essas são grandezas inversamente proporcionais.

2
4 6

 = 
x
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Nesse caso, estamos trabalhando com as grandezas “custo do pão” e “quantidade de 
pão”, que são diretamente proporcionais. Chamando de y o valor desconhecido – custo de 
300 g do pão francês – basta que montemos a proporção para encontrar esse valor.

Custo do pão (R$) Quantidade de pão (g)

5,20 1000
y 300

Ou seja, os 300 g de pão custarão R$ 1,56.

Ex.26: Uma torneira despeja 15 litros por minuto e enche uma 
caixa em 4 horas. Quanto tempo levará para encher a mesma caixa 
uma torneira que despeje 20 litros por minuto?

As grandezas envolvidas nesse exemplo são “tempo” e 
“quantidade de água”. Observe que, quanto maior a quantidade 
de água despejada por minuto, menor será o tempo destinado a 
encher a caixa. Nesse caso, as grandezas envolvidas são inversa-
mente proporcionais.

Quantidade de água (l) Tempo (h)

15 4
20 X

41 Classifique as grandezas em diretamente proporcionais (DP), inversamente proporcio-
nais (IP) ou sem relação de proporcionalidade (SP).

 A idade e a altura de uma pessoa.

 A distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la.

 A velocidade média de um veículo e o tempo gasto para chegar a um destino.

RETORNO

As grandezas devem apresentar-se sempre na mesma unidade de medida.

1000
5 20,

 = 
300

  1000  y = 5,20  300

1000y = 1560  y = 

y
11560

  y = 
1000

1 56,

15
20 4

20

 = 
x

  15  4 = x  20

60 = 20x  x = 
60

  x = 3

NAS ONDAS DOS NÚMEROS
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 A densidade demográfica e a área territorial de uma região.

42 Ao realizar 30 minutos de caminhada, perco 150 kcal. Se eu caminhar durante 1h 15 min, 
mantendo o mesmo ritmo, perderei:
a) 375 kcal.
b) 355 kcal.
c) 325 kcal.
d) 305 kcal.

43 Para fazer um bolo de chocolate, Dona Júlia misturou chocolate e açúcar 
na razão de 2 para 3. Se na lista de ingredientes consta 1 xícara de choco-
late, quantas xícaras de açúcar deverão ser acrescentadas à receita?

44 Durante a fabricação de iogurte, com base nos 
ingredientes da receita ao lado, Antônia acrescentou 
a mais por engano, 200 g de leite em pó. Com seus 
conhecimentos de proporção, ela rapidamente calcu-
lou quanto deveria acrescentar a mais de cada um dos 
outros ingredientes para que a receita permanecesse 
nos padrões. Que quantidades foram essas?

45 Em um supermercado, a em-
balagem de 1kg de cereal matinal 
custa R$ 12,65. A embalagem com 
400 g, do mesmo cereal custa R$ 
5,29. Em qual dessas embalagens 
o cereal tem um menor custo?

46 Para fazer 50 brigadeiros, preciso de 150 g de margarina, 3 latas de leite condensado e 
2 xícaras de chocolate em pó. Qual é a maior quantidade de brigadeiros que consegui-
rei fazer dispondo de 450 g de margarina, 12 latas de leite condensado e 10 xícaras de 
chocolate?

PENSO, RELACIONO. LOGO, COMPREENDO.

Acordo com os mesmos pensamentos de ontem à tarde. Duas perguntas não me 
abandonam e martelam em minha cabeça: em que situações eu posso exercer meus direitos 
de cidadão? Em quais espaços posso exercer esses direitos?

Volto à mesa para o café e minha mãe me diz para que eu me apresse, pois temos 
de ir ao supermercado. No caminho, vou pensando nessas questões e, ao mesmo tempo, 
presenciando algumas cenas que vão me ajudando a respondê-las.

Vejo as ruas sujas, as paradas de ônibus lotadas, a desordem no trânsito, os canais 
mal cheirosos, algumas crianças nos sinais vendendo bugigangas ou pedindo trocados... 
Observo contrastes: de um lado edifícios espelhados, de outro, amontoados de barracos 
nas favelas.... Mas vejo também algumas ações importantes: garis limpam a rua, guardas 

5 litr
os de leite pausterizado

150 g de fermento

850 g de leite em pó

TERRA À VISTA: CIDADANIA
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47 No texto, fica bem claro que devemos estar vigilantes em defesa de nossos direitos. En-
tretanto, é importante saber que esses direitos devem ser garantidos pelo estado, en-
quanto instituição que dispõe dos mecanismos e do aparato para a garantia dos direitos 
individuais e coletivos. Abaixo você tem uma pequena lista de supostas situações (co-
luna A) em que nossos direitos são postos à prova. Relacione para cada situação a ação 
individual e/ou coletiva (coluna B) que assegure a preservação de nossos direitos como 
cidadãos(ãs).

A SITUAÇÕES

1
Você passa de 1 a 2 horas em uma 
parada de ônibus e, quando ele vem, 
está lotado e não para.

2
Você e seus amigos consumiram um 
presunto numa padaria e tiveram in-
fecção intestinal.

3
Você e seus colegas não vão estudar 
esse ano porque não conseguiram 
vaga em uma escola pública.

AÇÃO B

Vou acionar o PROCON

Vamos entrar com uma ação coletiva 
contra o Estado na procuradoria de 
Justiça para garantir nosso direito à 
educação.

Vou fazer um abaixo-assinado e enviar 
à Secretaria de Transportes. Se não der 
certo, vou à Procuradoria da Justiça.

organizam o trânsito, pessoas se organizam em filas para subir no ônibus, máquinas limpam 
canais... Percebo que os problemas são muitos, mas que há algumas ações sendo feitas na 
tentativa de solucioná-los.

Entro no supermercado e, aos poucos, vou me deparando com outras situações 
que me ajudam a clarear meus dilemas: uma senhora contesta firmemente o gerente: um 
produto está na prateleira com data de validade vencida.

No caixa, outra senhora se mostra irritada porque a caixa não lhe devolve os centa-
vos a que ela tem direito como troco. Penso nas minhas perguntas e obtenho imediatamen-
te as respostas.

Relembro uma conversa que tive com meu tio, ativista do movimento sindical: “meu 
filho, a cidadania é uma coisa que se conquista e que nunca está totalmente acabada, temos 
sempre de defendê-la no dia a dia, em todos os lugares aonde vamos: no ônibus, na rua, no su-
permercado, no trabalho...”.

Como em um quebra-cabeça, vou juntando fatos e ideias e percebendo que aonde 
vou, meus direitos e deveres me acompanham. No caminho de volta, estou mais aliviado, 
pois, pensando e relacionando fatos e ideias, consegui compreender uma questão básica: 
“cidadania se constrói todo dia em tudo o que fazemos. E não apenas para nós individualmente, 
mas cada ação minha deve repercutir no coletivo e isso é política”. Na volta, as imagens que 
vejo já me parecem muito mais claras.

NAS ONDAS DA ÉTICA E CIDADANIA
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Ao longo desta unidade, você leu informações interessantes acerca de hábitos sau-
dáveis de alimentação e, ao longo dessa leitura, conheceu detalhes acerca do modo im-
perativo do verbo. Além disso, identificou algumas das principais funções da pontuação, 
algumas regras básicas de ortografia e identificou a importância da concordância nominal e 
da verbal na construção de textos. Em relação aos gêneros textuais, mergulhou no artigo de 
opinião, no rótulo e na receita, observando a estrutura de cada um deles.

Em Matemática, passeou pelas formas geométricas, revisou como fazer o cálculo 
de volume dos paralelepípedos retângulos, dos cubos e dos cilindros e quais as unidades de 
medida utilizadas para calcular esses volumes. Além disso, revisou as equações de 1° grau, 
as proporções e a regra de três simples, utilizando-as em situações cotidianas.

Nas águas da Cidadania, falamos sobre hábitos alimentares saudáveis e sua impor-
tância para o seu desenvolvimento, e discutimos ações cidadãs para minimizar alguns pro-
blemas sociais.

Que tal treinar a sua capacidade argumentativa? Es-
colha um dos temas a seguir e elabore um artigo de opinião, 
argumentando a favor desse tema. Lembre-se de utilizar ade-
quadamente a ortografia, a concordância verbal e nominal e a 
pontuação. Lembre-se, também, que um bom texto argumen-
tativo exige uma boa pesquisa acerca do tema, portanto, leia 
mais sobre o assunto e encontre exemplos, evidências e dados 
de pesquisa acerca do tema que você pretende defender.

Uma boa alimentação não significa apenas comer bem, mas escolher bem o 
que comemos.

Alimentação e crescimento físico são fatores interligados.

A SITUAÇÕES

4
Todos os finais de semana, na sua rua, 
ninguém consegue dormir com o ba-
rulho de uma festa em um bar.

5

Você comprou um iPod e ele apre-
sentou problemas na primeira sema-
na. Você tentou trocar, mas a loja não 
aceitou.

AÇÃO B

Vou acionar a COVISA e denunciar a 
padaria para que ela seja autuada.

Vou entrar com uma ação coletiva na 
Procuradoria do Meio Ambiente.

DIÁRIO DE VIAGEM

REGISTRANDO A VIAGEM
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•	 Conheça mais sobre uma alimentação saudável no sítio http://www.alimenta-
caosaudavel.org/.

Lá você encontra não só boas dicas de alimentação, 
mas também informações importantes sobre os alimentos, 
artigos e notícias sobre nutrição, além de explicações sobre 
distúrbios alimentares que podem trazer sérias complica-
ções à saúde. 

•	 Contando a história da matemática: equação, o idioma da álgebra.

Nesse livro, Oscar Guelli conta a história do desenvolvimento da álgebra, em 
várias épocas e culturas.

AUMENTANDO A BAGAGEM
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Nesta aula, em Língua Portuguesa, você vai conhecer um gênero textual muito co-
mum no nosso dia a dia: a fatura. A partir desse gênero, estudará a sequência descritiva e 
alguns tópicos de acentuação gráfica. Em Matemática, você irá aprender a diferença entre 
capacidade e volume, bem como compreender como essas grandezas se relacionam entre si. 
Em Cidadania, discutiremos com você o conceito de consumo sustentável em relação à água.

PRIMEIRA AULA

Nesta Unidade Didática, o tema que orientará a nossa viagem será Controle e Pro-
cessos Industriais. Essa área envolve ações de instalação, operação, manutenção, controle 
e otimização em processos, localizados na indústria e no campo de atuação de instituições 
de pesquisa, no segmento ambiental e de serviços. Além disso, engloba a proposição, a im-
plantação e a intervenção em processos industriais, bem como o controle e a avaliação das 
múltiplas variáveis encontradas no segmento produtivo. Como traços marcantes desse eixo, 
encontram-se a abordagem sistemática da gestão da qualidade e produtividade, das ques-
tões éticas e ambientais, de sustentabilidade e viabilidade técnico-econômica e permanen-
te atualização e investigação tecnológica.

A partir desse tema, você vai revisar em Língua Portuguesa, alguns tópicos de acen-
tuação gráfica, sinonímia, antonímia e pontuação. Quanto aos gêneros textuais, vai estudar 
a fatura, a etiqueta e o telefonema. Também analisará a sequência descritiva e a dialogal e 
tópicos de coesão textual. Em Matemática, os conteúdos são unidades de capacidade e rela-
ção entre volume e capacidade, expressões algébricas e sistema de equações de 1º grau. Em 
Cidadania, verá a importância de consumo sustentável em relação à água, a necessidade de 
preservar e cuidar da Terra. Além disso, pensará conosco sobre as possibilidades e perigos 
da nanotecnologia.

PLANO DE VIAGEM

OBJETIVO DA VIAGEM
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O Texto 1 é uma fatura de fornecimento de água. 
Mas você sabe o que é uma fatura? É uma relação de mercadorias ou serviços pres-

tados com o seu respectivo preço e a data de vencimento para informar ao cliente ou consu-
midor que valor deve ser pago e até quando ele deve fazer o pagamento.

 Caro cliente, conheça a qualidade da água distribuída pela CAERN no seu setor.
Para maiores informações, comunique-se com o escritório identi�cado no verso.

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA NO SETOR: 029 FONTE: R-6, PT1, PT2

PARÂMETRO
UNIDADE
PADRÃO (1)

VALOR OBTIDO

CLORO RESID. LIVRE COLIFORMES TOTAIS NITRATOS TURBIDEZ
mgCL/L UFC/100ml mgN/L - uT

0,2 - 5,0 (2)

0.2

95%Ausente(3)

100.00

10,0 (3) 6,0 - 9,5 (4)

18.0 6.00 0.80
(1) DE ACORDO C/PORTARIA Nº518  de 25/03/2004
(2) VALORES MÍNIMO OBRIGATÓRIO E MÁXIMO, RECOMENDADO (NÃO OBRIGATÓRIO)
(3) VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS (OBRIGATÓRIOS)
(4) VALORES MÍNIMO E MÁXIMO, RECOMENDADOS (NÃO OBRIGATÓRIOS)

MÊS/ANO
OUTUBRO/2008

MATRÍCULA
8450842

CIDADE

125
SETOR

259
QUADRA

905
LOTE

7515
S.LOTE

00
DV

0
DATA/LEITURA

03/10
LEIT.ANTERIOR

2370
LEIT.ATUAL

2381
CONS.MENSAL

11
CONS.MÉDIO

8

04/2008
6

05/2008
7

HISTÓRICO DE CONSUMO
06/2008

10
07/2008

8
08/2008

8

VENCIMENTO
23/10/2008

CATEGORIA/QUANTIDADE

103/001
CONTAS EM ATRASO

PARABÉNS...NÃO CONSTA DÉBITOS!
Nº DO HIDRÔMETRO

S59A2871

Descrição Valor

TARIFA MÍNIMA ÁGUA 10 m3 18,91
TARIFA EXCESSO ÁGUA 1 m3 2,10

Valor Total 21,01

VIA CONSUMIDOR
AUTENTICAÇÃO MECÃNICA

5,0 (3)

pH

COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE

FATURA

DE OLHO NO TEXTO

PARADA OBRIGATÓRIA
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No caso do Texto 1, o serviço prestado é o fornecimento de água. Vamos dar uma 
lida nele? Observe que ele é dividido em vários campos que contêm informações importan-
tes para o consumidor. 

O primeiro quadro descreve a qualidade da água que chega até sua casa. Nesse tex-
to, você pode ler que o consumidor, dono dessa fatura, tem uma água com cloro residual e 
pH, dentro dos padrões, livre de coliformes fecais, mas com um teor de Nitrato muito acima 
do permitido. Vemos também, o mês a que se refere esse faturamento (outubro de 2008) e 
a matrícula (8450842) que identifica o consumidor.

RETORNO

O nitrato é um composto químico decorrente da biodegradação de excrementos huma-
nos (principalmente da urina) liberados pelas fossas e está associado à síndrome do bebê azul e 
ao câncer gástrico.

1 A leitura da fatura permite afirmar que ela deve ser paga até ___/___/___, que esse clien-
te teve um consumo médio de ______ m3, que vai pagar ______ de excesso de água no 
mês de outubro e que está/não está com suas contas de água em dia.

2 O Texto 1 tem por objetivo principal informar o consumidor sobre:

Logo abaixo da logomarca da empresa, os seis primeiros quadros localizam a resi-
dência que recebe a fatura. A partir daí, temos a data em que foi feita a leitura do consumo e 
a leitura anterior e atual, cuja subtração mostra o consumo mensal. Na linha seguinte, temos 
o histórico de consumo. Essa informação é interessante, pois o consumidor pode comparar 
quanto gastou de água nos últimos meses, de forma a controlar seu próprio consumo ou 
verificar se houve alguma alteração significativa. Em seguida, tem-se a data de vencimento.

 No campo descrição, encontramos o demonstrativo dos itens faturados e cobra-
dos. No caso dessa fatura, o consumidor utilizou 11 m3 de água e, por eles, vai pagar R$ 
21,01. Se houver multa por atraso no pagamento, é nesse campo que ela aparecerá.

Relendo o Texto 1, você vai perceber algumas “marcas” textuais de uma fatura. Entre 
outras, a data de vencimento; a identificação do consumidor ou cliente; a localização do en-
dereço do cliente (residência, escola, indústria, comércio); e o número do contrato (quando 
houver), discriminando os valores a pagar. Outras faturas apresentam também número do 
documento; instituição que vai receber (cedente); um demonstrativo do faturamento, e, se 
couber, descontos, doações, multa por atraso, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS); e, por fim, um código de barras, que permite uma leitura ótica do texto para 
pagamento. 

A linguagem utilizada é muito concisa e, claro, como se refere a pagamento, a lin-
guagem matemática está sempre presente, mostrando operações de débito e crédito, con-
sumo, valor a pagar, datas etc.

Agora que você já conhece as características de uma fatura, pode ler outros textos 
do mesmo gênero: fatura de energia elétrica, de telefone e de cartão de crédito, por exemplo.

NAS ONDAS DO TEXTO
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a) A necessidade do racionamento de água.
b) A data do vencimento e o valor a ser pago.
c) O que é e para que serve uma fatura de água.
d) O consumo médio de água nos últimos meses.

3 A fatura caracteriza-se por ser:
a) Um demonstrativo dos lucros da empresa.
b) Uma relação de mercadorias ou serviços prestados.
c) Uma descrição da qualidade da mercadoria vendida.
d) Um demonstrativo dos gastos mensais de um cliente.

SEqUêncIA dEScRITIvA E AcEnTUAção gRáFIcA

No primeiro quadro do Texto 1, você teve acesso a várias informações que apresen-
taram as características da água que o dono daquela fatura consome. Na verdade, o quadro 
apresentou uma descrição da qualidade da água. Por falar em descrição, que tal rever esse 
assunto?

Você já sabe que descrever é, de certa forma, retratar algo em um dado momento. 
Fiorin (um estudioso da linguagem) afirma que 

Na descrição, relatam-se características de uma pessoa, objeto ou de uma si-
tuação qualquer em um certo momento estático do tempo. 

No caso do Texto 1, ele apresenta a qualidade da água no período até o dia 3 de 
outubro de 2008, que foi a data da leitura do hidrômetro. Em algum momento posterior ou 
anterior, essa descrição pode ser diferente. Que tal observar isso em várias faturas de água 
de sua casa?

Leia o exemplo a seguir. Que objeto será esse?

Ex.1: Um cilindro de madeira, produto de um processo industrial, medindo aproxima-
damente 17,5 cm de comprimento por 0,7 cm de diâmetro, envolve um cilindro 
menor, de grafite, de mesmo comprimento, porém de 0,15 cm de diâmetro. De uma 
das extremidades, foi retirada madeira, formando-se um cone, cujo ápice é uma fina 
ponta de grafite.
Então, descobriu? Observe que, para fazer essa descrição, usamos aspectos refe-

rentes à forma, dimensão e material de que é feito. Com essa escolha, apresentamos a você 
um lápis grafite. Mas você pode imaginar que esse lápis lhe traz lembranças, emoções, foi 
presente de alguém muito querido, com ele você fez aquela prova daquele concurso e pas-
sou. Como você descreveria esse seu lápis? Tente produzir um pequeno trecho. Nós fizemos 
uma descrição objetiva, a sua será subjetiva, porque focalizará as lembranças ou aspectos 
emotivos referentes a esse objeto tão querido para você.

Como descrever é retratar algo em um dado momento, quando nos propomos a 

TERRA À VISTA: PORTUGUÊS
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fazer uma descrição, a construir um “retrato” do nosso objeto para que o nosso ouvinte/leitor 
possa, a partir de nossas palavras, fazer a “imagem” daquilo que está sendo descrito, temos 
que responder inicialmente a algumas questões: “O que vamos descrever? Para quê? Por 
quê? Para quem?”. Só após termos isso claro é que podemos definir que gênero textual deve 
ser utilizado. Por exemplo, você pode descrever o local ou os personagens de um conto, 
pode também descrever o estado de sua rua e colocar em um abaixo-assinado, reivindican-
do o calçamento dessa rua, pode ainda utilizar a descrição em um artigo informativo.

A descrição é, portanto, a ação de retratar, de detalhar algo para alguém, e 
isso pode ser feito a partir de diversos gêneros textuais orais ou escritos. 

É bom lembrar que a descrição, assim como a narração, trabalha com termos con-
cretos e, por isso, é um texto figurativo. 

Depois de estudar a sequência descritiva e saber que ela está presente em vários 
gêneros textuais do cotidiano, você pode estar querendo produzir um texto com descrição. 
Mas, ao pensar em produção textual, algumas dúvidas podem chegar a sua cabeça. Uma 
delas, muito comum, é a acentuação gráfica. Vamos fazer uma rápida revisão?

AcEnTUAção gRáFIcA

Com certeza, você já deve ter estudado esse assunto, não é verdade? Mas será que 
já parou para pensar sobre o que significa acentuar? E, mais especificamente, sobre o que 
significa acentuar graficamente?

De acordo com o senso comum, acentuar significa marcar, enfatizar ou impri-
mir intensidade a uma sílaba, uma palavra ou uma expressão. 

Na fala, marcamos a acentuação tônica com um leve aumento no tom de voz, ou 
seja, pronunciamos a sílaba tônica um pouco mais forte. Nesse caso, estamos falando de 
acentuação tônica. Já na escrita, quando necessário, destacamos a sílaba mais forte, colo-
cando acentos gráficos (como os acentos agudo e o circunflexo). Nesse caso, como estamos 
utilizando marcas escritas, ou seja, grafadas, estamos falando de acentuação gráfica.

Podemos, então, dizer que

Acentuar graficamente é marcar, por meio de sinais gráficos, a acentuação 
tônica de uma palavra. 

Em geral, quando falamos, não existe problema com a acentuação tônica. Todos 
sabemos usá-la bastante bem. O problema surge quando precisamos marcar na escrita a 
sílaba tônica. Por isso, existem algumas regras que podem nos ajudar. 

Acompanhe o quadro a seguir:
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MONOSSÍLABAS PALAVRAS COM MAIS DE UMA SÍLABA

Tônicas Átonas Oxítonas Paroxítonas Proparoxítonas

mês da(de+a) setor conheça débito
não com valor qualidade parâmetro

de totais cliente mínima
o autenticação verso máxima
a parabéns excesso hidrômetro

médio mecânica
escritório
água

Para começar nossa revisão, colocamos nesse quadro algumas palavras presentes 
na fatura, separando-as de acordo com a sua tonicidade. Se você olhar detidamente para 
ele, verá que algumas são acentuadas graficamente e outras não, embora quase todas (ex-
ceto os monossílabos átonos) apresentem sílaba tônica. Então, guarde bem:

Quando falamos em tonicidade, nos referimos à localização da sílaba tônica 
em uma palavra e, considerando essa localização, as palavras com mais de duas sílabas 
podem ser oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. 

Olhe para o quadro 1 detidamente e você verá que as palavras monossílabas se 
dividem em tônicas ou átonas.

RETORNO

Os artigos (o, a, os, as, um, uns), os pronomes oblíquos átonos (me, te, se, nos, vos, etc.), algu-
mas preposições (de, em, com etc.) e certas conjunções (e, nem, mas, que, se) são exemplos de palavras 
monossílabas átonas.

Agora observe, no quadro 1, apenas as palavras acentuadas. Que regularidades 
você consegue perceber em relação ao uso do acento gráfico? Atente para as palavras da 
coluna das proparoxítonas. O que elas têm em comum? Vamos pensar juntos? Com certeza, 
você percebeu que todas as palavras desta coluna são acentuadas. Se você fizer uma pes-
quisa no dicionário, vai ver que todas as palavras proparoxítonas dicionarizadas da língua 
portuguesa estão acentuadas. Então, podemos afirmar que:

REGRA 1: Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas.

Quadro 1 Palavras segundo sua tonicidade.
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RETORNO

Uma palavra é proparoxítona quando a sílaba tônica recai na antepenúltima sílaba. 
Ex.: hidrômetro, parâmetro.

Essa foi fácil, não? Vamos ler agora a coluna das palavras paroxítonas.

RETORNO

Uma palavra é paroxítona quando a sílaba tônica recai na penúltima sílaba. 
Ex.: cliente, excesso, médio.

O que acontece com as palavras que terminam em ditongo – escritório, médio, 
água? Observou que todas elas são acentuadas?

RETORNO

O ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal ou vice-versa.

A partir dessa constatação, você se pode fazer a seguinte pergunta: todas as pa-
lavras paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas? Vá ao dicionário e procure vá-
rias palavras paroxítonas terminadas em ditongo. E então, o que você encontrou? Todas são 
acentuadas, certo? Muito bem, já temos uma segunda regra:

REGRA 2: todas as palavras paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas.

Foi seguindo raciocínio semelhante a esses que os gramáticos convencionaram to-
das as regras de acentuação gráfica. Vamos ver mais algumas?

Como existem muitas palavras paroxítonas em nossa língua, vamos continuar com 
as regras de acentuação gráfica dessas palavras.

Você já deve ter estudado que: 

REGRA 3: As palavras paroxítonas terminadas em r, x, n e l são acentuadas. 

Como isso é uma convenção dos gramáticos, temos simplesmente que aprendê-la. 
Vamos, então, brincar um pouco para lembrar essa regra. Observe que essas letras (r, x, n e 
l) são as consoantes da palavra rouxinol. Pois bem, para lembrar-se de acentuar as palavras 



Proteu na rota do descobrimento: Português, Matemática e Cidadania
Controle e Processos Industriais

225

U
N

ID
A

D
E 

D
ID

ÁT
IC

A
 0

6

paroxítonas, basta lembrar-se do pássaro (rouxinol) e observar 
se a sílaba tônica recai na penúltima sílaba. Veja os exemplos:
Ex.2: O túnel está cheio de água.

Existem duas regras que são muito parecidas e pode-
mos uni-las. Observe que, na coluna das palavras monossílabas 
tônicas, a palavra mês está acentuada. Isso não lhe faz lembrar 
uma regra? Exatamente: todas as palavras monossílabas tônicas 
terminadas em a, e, o, seguidas ou não de s são acentuadas. Só 
que essa regra é a mesma para as palavras oxítonas. Então, unin-
do-as, podemos ter uma única regra.

REGRA 4: As palavras monossílabas tônicas e as oxítonas terminadas em a, e, 
o, seguidas ou não de s são acentuadas.

Veja alguns exemplos:
Ex.3: O valor deve ser pago até a data do vencimento.

Ex.4: Em toda fatura você sempre terá a data de vencimento.

RETORNO

Uma palavra é oxítona quando a sílaba tônica de uma palavra com mais de uma sílaba recai 
na última sílaba. 

E sobre a palavra parabéns, presente na coluna das oxítonas do nosso quadro? Pro-
cure a regra criada pelos gramáticos e responda ao exercício que propusemos no item NAS 
ONDAS DA LÍNGUA.

4 Que regra justifica a acentuação da palavra parabéns?

Leia o seguinte texto para responder às questões 5, 6 e 7. Observe que dividimos o texto em 
três trechos.

NAS ONDAS DA LÍNGUA
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MONOSSÍLABAS PALAVRAS COM MAIS DE UMA SÍLABA

5 Responda às questões:
a) Por que esse texto é descritivo?
b) A descrição é objetiva ou subjetiva? Justifique sua resposta.

6 Considerando a tonicidade das palavras presentes no trecho 1, podemos afirmar que 
I. todas as palavras acentuadas são proparoxítonas.

II. existem três palavras monossílabas átonas.
III. existem cinco palavras paroxítonas.

a) Apenas I e II estão corretas.
b) Apenas I e III estão corretas.
c) Apenas II e III estão corretas.
d) Todas estão corretas.

7 Tomando como base o trecho 3 do texto, preencha o quadro abaixo, classificando as 
palavras quanto à tonicidade. 

Tônicas Átonas Oxítonas Paroxítonas Proparoxítonas

1. Os números pretos 
indicam o volume 

acumulado em m3.

2. Os números e ponteiros 
vermelhos indicam o 
volume em litros.

3. O indicador de movimento tem duas funções:
I. Teste para confirmação de pequenos vazamentos;
II. Sensor no processo de calibração em laboratório com leitor óptico.

O Texto 1 mostra a digitalização da fatura de consumo de água de uma residência, 
emitida pela CAERN, em que se pode ler em “Histórico de Consumo”, nos últimos seis meses, 

O DESENHO DO INDICADOR DE 
MOVIMENTO VARIA DE ACORDO 
COM O FABRICANTE.

CRUZAMENTO DE ROTAS
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É comum você escutar nas lojas de eletrodomésticos um vendedor falar que deter-
minado refrigerador ou freezer é de 210, 340 ou mais litros. Ao dizer isso, ele está se referin-
do à capacidade de armazenamento interno do produto, é como se pudéssemos “enchê-lo” 
totalmente com uma quantidade de líquido correspondente aos litros citados. Essa capaci-
dade é calculada em função das medidas internas do compartimento (vazio) do produto. 
Vejamos um exemplo:
Ex.5: Uma geladeira, com capacidade de 320 litros, está em promoção, durante toda essa 

semana, em uma loja próxima à sua casa.
Pensar a capacidade de 320l em termos de medidas internas 

significa dizer que essa geladeira tem aproximadamente as medidas: 
1,32 m de altura; 0,45 m de profundidade (da porta até o fundo da ge-
ladeira) e 0,55 m de largura (lado a lado). Essas medidas correspondem 
às medidas de um paralelepípedo (figura geométrica sólida), cujo for-
mato é semelhante ao do espaço interno da geladeira. 

Outros objetos também têm as suas medidas representadas 
pelo volume que comporta: a caixa d’água da sua casa ou do seu con-
domínio, o tanque de combustível de um veículo da sua família, as 
piscinas do clube ou da escola que você frequenta, entre outros. 

Mais um exemplo: 
Ex.6: Em um recipiente totalmente vedado, com capacidade para 60 litros, encontram-se 

56 litros da mistura de duas substâncias A e B, sendo 20 litros da substância B, 36 
litros da substância A e 4 litros de ar. 
Além de medirmos a água, como estava na fatura da CAERN, podemos usar essa 

medida para outras substâncias. Veja o exemplo a seguir.
Ex.7: Um veículo foi abastecido com GNV (Gás Natural Veicu-

lar) e o seu proprietário pagou menos de R$ 2,00 por 1 
m3 de gás colocado no cilindro.
Você observou que estamos sempre falando em litros 

(representado por l, geralmente minúsculo) quando nos referi-
mos a medida de capacidade e a metro cúbico (representado 
por m3) quando nos referimos a medida de volume? Metro é um 
radical grego que significa que mede e litro é um radical latino que significa medida de capa-
cidade. Eles foram escolhidos para representar essas unidades de medida padrão. Acontece 
que, algumas vezes, precisamos medir grandes volumes, como o de açudes, ou pequenas 
capacidades como a de um copo de água e aí surge a necessidade de usarmos os múltiplos 
e submúltiplos.

Veja agora os múltiplos e submúltiplos de cada uma dessas unidades de medida.

as quantidade de metros cúbicos de água consumida por aquela residência (6, 7, 10, 8, 8 e 
8). Você já deve ter observado que a água despejada na sua caixa d’água é medida em litros 
(capacidade) e a fatura da CAERN apresenta e cobra esse gasto em metros cúbicos (volume).  
Temos aí duas unidades de medidas importantes: capacidade e volume. E esse é o conteúdo 
que será revisado na próxima Terra à vista: MATEMÁTICA. Desembarque nessa!

TERRA À VISTA: MATEMÁTICA
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Percebeu que, para converter uma medida de capacidade para uma menor (ou infe-
rior), você multiplica cada unidade por 10 (dez) até atingir a unidade desejada e, para conver-
ter para uma maior (ou superior), você divide por 10 (dez) até alcançar a unidade desejada?

RETORNO

MÚLTIPLOS
QUILO (k) : radical de origem grega que significa mil vezes a unidade.
HECTO (h) : radical de origem grega que significa cem vezes a unidade.
DECA (da) : radical de origem grega que significa dez vezes a unidade.

SUBMÚLTIPLOS
DECI (d) : prefixo de origem francesa que significa a décima parte da unidade.
CENTI (c) : prefixo de origem francesa que significa a centésima parte da unidade.
MILI (m) : prefixo de origem francesa que significa a milésima parte da unidade.

Vamos a um exemplo?
Ex.8: Um aluno está tentando “descobrir” quantos recipientes de 25 cl serão necessários 

para comportar o líquido existente em um recipiente de 10 hl. Vamos ajudá-lo?
No exemplo você encontra duas medidas: 25 cl e 10 hl. O que significa ter de con-

verter uma das medidas para a outra antes de fazer algum cálculo. Veja como.
Vamos converter, por escolha, hectolitro em centilitro:
10 hl x 10 = 100 dal
100 dal x 10 = 1 000 l 
1 000 l x 10 = 10 000 dl
10 000 dl x 10 = 100 000 cl.
Portanto, 10 hl correspondem a 100 000 cl. Logo, para o aluno saber a quantidade 

necessária de recipientes de 25 cl que vai precisar, basta que ele divida 100 000 por 25. 
100 000 : 25 = 4 000
Serão necessários 4 000 recipientes de 25 cl. 
Você já observou, nesta unidade, a existência de duas grandezas distintas e como 

usá-las. Entretanto, talvez você ainda não saiba, ou não se lembre, que existe um outro pro-
cesso de conversão entre elas. Esse processo, sobre o qual estamos falando, consiste em 
converter metros cúbicos (m³) em litros (l), e sua relação é: 

· 10³

: 10³

· 10³

: 10³

· 10³

: 10³

· 10³

: 10³

· 10³

: 10³

· 10³

: 10³

Km³ hm³ dam³ m³ dm³ cm³ mm³

MÚLTIPLOS SUBMÚLTIPLOSUNIDADE FUNDAMENTAL

Ex.9: O proprietário de uma residência construiu uma caixa d’água com as seguintes me-
didas: 1 m de comprimento, 80 cm de largura e 60 cm de altura, e ele precisa saber 
quantos litros d’água essa caixa comporta. 

Um metro cúbico corresponde a 1 000 litros, ou seja: 1m³ = 1 000 l.
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Para começar a resolução, devemos converter as medidas (metro ou centímetro) 
para uma só. Considerando que vamos fazer a comparação entre m3 e litros, torna-se mais 
fácil se todas as medidas forem apresentadas em metro. Para isso, podemos fazer as divisões 
(de cada valor em cm) por 100 ou usar uma regra de três simples.

Primeiro, vamos converter a largura da caixa d’água:
100 cm – 1 m  
80 cm – X m
Þ X = 80 : 100
Þ X = 0,8 m 
Logo, 80 cm equivalem a 0,8 m.
Agora vamos converter a altura:
100 cm – 1m
60 cm – X m
Þ X = 60 : 100
Þ X = 0,6 m 
Logo, 60 cm equivalem a 0,6 m.
O volume dessa caixa d’água (que possui o formato de um paralelepípedo) é dado 

pela fórmula: 

Substituindo os valores, teremos:
V = 1 m . 0,8 m . 0,6 m Þ V = 0,48 m³.
Mais uma vez vamos usar uma regra de três simples para transformar m³ em litros:
1 m³ – 1000 l
0,48 m³ –     X l 
Þ X = 0,48 . 1000
Þ X = 480 litros. 
Vejamos um outro exemplo para fixar ainda mais essa ideia:
Ex.11: A capacidade de um tanque é de 60 litros de combustível, a qual deve ser 

mencionada no Manual do Proprietário em termos de volume. 
Portanto, usando mais uma regra de três simples, teremos: 
1 m³ – 1000 l 
X m³ –  60 l Þ X = 60 : 1000 Þ X = 0,06 m³
No Manual, irá aparecer: volume do tanque de combustível = 0,06 m³.

8 Um reservatório de água do IFRN – Campus Natal – Central comporta 4,5 m3 de água, 
que é destinada para consumo humano. Em um dia, nos 3 turnos, 2400 alunos consumi-
ram em média 0,8 litros de água cada um. A partir dessa informação, podemos concluir 
que, aproximadamente, esse reservatório comporta
a) 2,3 vezes o consumo desse dia.
b) 1,3 vezes o consumo desse dia.
c) 1,8 vezes o consumo desse dia.
d) 2,6 vezes o consumo desse dia.

V = Comprimento . Largura . Altura. 

NAS ONDAS DOS NÚMEROS
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9 Para uma viagem de campo, cada aluno levou 2,5 litros de água, num total de 45 es-
tudantes. Se toda a água foi consumida durante a viagem, pode-se afirmar que foram 
gastos
a) 0,2815 m3.
b) 0,3855 m3.
c) 0,1255 m3.
d) 0,1125 m3.

10 Determine a capacidade, em ml, que comporta um recipiente de forma cilíndrica, com 
as seguintes medidas: diâmetro = 5,6 cm e altura = 5,8 cm. Utilize π = 3,14.

11 O corredor de um dos campi do IFRN tem 0,6 hm de comprimento. Se nesse corredor 
existem 15 salas de aulas com 3,10 m de altura e 0,4 dam de profundidade, podemos 
afirmar que cada sala de aula tem um volume aproximado de:
a) 56,4 m3.
b) 47,4 m3.
c) 49,6 m3.
d) 61,8 m3.

12 Suponha que o projeto de uma piscina do campus de São Gonçalo do Amarante tenha 
o seguinte formato e dimensões:

Podemos afirmar que, com essas características, a piscina terá capacidade de:
a) 133,2 l de água.
b) 106,8 l de água.
c) 202,4 l de água.
d) 216,0 l de água.

13 Em um dos laboratórios de química foi construído um armário com 3,4 m de alvenaria 
com formato de paralelepípedo com 3,4 m de comprimento, 0.5 m de largura e 1 m de 
altura. Esse espaço será dividido entre 4 técnicos. Quantos metros cúbicos de volume, 
aproximadamente, ficarão disponíveis para cada técnico?
a) 0,63.
b) 0,54.
c) 0,43.
d) 0,38.

1,2 m
6 m

2,5 m

12 m
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TERRA À VISTA: CIDADANIA

PLAnETA ágUA

Água que nasce na fonte
Serena do mundo

E que abre um
Profundo grotão

Água que faz inocente
Riacho e deságua

Na corrente do ribeirão...
(Guilherme Arantes)

Planeta água é o título dessa canção de Guilherme Arantes que comenta os múlti-
plos usos da água e de sua importância para nós, seres humanos. Da forma como ele a per-
cebe, criamos imagens mentais de águas limpas descendo em cascatas, formando riachos, 
desaguando em rios e mares. Estava pensando nessa música e caminhando, como costumo 
fazer todos os dias pela manhã, quando comecei a observar alguns hábitos das pessoas. 
Uma senhora lavava a calçada, a mangueira aberta, despejando água no asfalto. Em outra 
casa da mesma rua um senhor lavava o carro também com uma mangueira. Aquela água 
formava um riacho que descia a rua. Mas um riacho de água, sabão e lixo que, certamente, 
não contribuiria para formar uma imagem tão bela quanto a da música. Fiquei me pergun-
tando, então, se a certeza de termos água a qualquer momento saindo pela torneira nos leva 
a gastá-la sem economia, mesmo sabendo que hoje a água tem se tornado uma grande fon-
te de preocupações. O desenvolvimento desordenado das cidades, a degradação do solo, o 
uso inadequado tem levado a que uma grande parcela da população do mundo sofra com 
a falta de água. Isso significa que nós, que temos tanto, podemos um dia não ter nada. Será?

Nesta aula, em Língua Portuguesa, você vai refletir sobre a etiqueta, um gênero tex-
tual muito comum em nosso cotidiano, e também sobre sinonímia e antonímia e como eles 
podem funcionar para tecer a coesão textual. Em Matemática, você aprenderá que determi-
nadas situações concretas do seu dia a dia podem ser representadas através de expressões 
algébricas e ainda vai aprender os tipos de expressões e as operações que podem ser efetua-
das com elas. Em Cidadania, você refletirá sobre a necessidade de preservar e cuidar da Terra.

NAS ONDAS DA ÉTICA E CIDADANIA

14 De onde vem a água que você consome? Qual a qualidade dessa água? E como essa 
água é gasta em sua residência? Elabore um pequeno texto apresentando essas infor-
mações.

SEgUndA AULA

OBJETIVO DA VIAGEM
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PARADA OBRIGATÓRIA

ETIqUETA

Com certeza, você já viu um texto como o que iniciamos nossa segunda aula desta 
sexta unidade, já que sua circulação é cada vez mais comum em uma sociedade como a nos-
sa, em amplo desenvolvimento, e que exige de todos nós uma visão mais atenta de nossa 
responsabilidade social e dos nossos direitos e deveres como consumidor.

Você deve ter percebido que esse texto é uma etiqueta de energia referente a refri-
geradores e que está organizado em cinco partes separadas:

•	 a primeira parte informa ao leitor o tipo do produto, o nome do fabricante, a 
marca comercial e o modelo;

Indica o tipo de equipamento

Indica o nome do fabricante
Indica a marca comercial ou 
logomarca

Indica o modelo/tensão

A letra indica a eficiência 
energética do equipamento

Indica o consumo de energia, 
em KWh/mês

DE OLHO NO TEXTO
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•	 a segunda – que tem maior visibilidade para o leitor – apresenta uma escala, 
formulada através de letras do alfabeto, que vão de A a G, mostrando o grau de eficiência 
energética do produto. Veja que, no texto, a letra A aparece destacada à direita, indicando 
que o produto que recebeu essa etiqueta apresenta eficácia máxima em relação ao consu-
mo de energia; 

•	 a terceira parte indica o consumo mensal de energia do produto; 
•	 a quarta especifica o volume do compartimento refrigerado, bem como o volu-

me e a temperatura do congelador; 
•	 a quinta e última parte apresen-

ta o selo do PROCEL (Programa de Combate 
ao Desperdício de Energia Elétrica). A pre-
sença desse selo indica que ele foi aprovado 
pelo Programa e é uma garantia para o con-
sumidor em relação à eficiência energética 
do produto, ao mesmo tempo em que ates-
ta a veracidade das informações contidas no 
texto. Esse Programa estimula a fabricação e 
a comercialização de produtos mais eficien-
tes, contribuindo para o desenvolvimento 
tecnológico e a redução de impactos am-
bientais. Vale lembrar que só receberá o selo 
do PROCEL aquele aparelho elétrico que 
apresentar o nível de eficiência “A”.

Você acabou de ler uma etiqueta referente a um produto 
elétrico. Mas, como você sabe, existem etiquetas para outros pro-
dutos, como por exemplo, para roupa, que indicam, entre outras in-
formações, qual o fabricante, qual a composição do produto, como 
deve ser lavada e passada.

Como você pôde ver, as etiquetas resumem o tipo e a qua-
lidade do produto que você está comprando e, algumas vezes, o 
cuidado que se deve ter com ele. Por isso, a sua leitura cuidadosa é 
muito importante. 

15 O Texto dessa aula tem por objetivo principal
a) Informar o leitor sobre o consumo de energia elétrica dos refrigeradores.
b) Mostrar que o refrigerador é o equipamento que apresenta maior eficiência energética.
c) Apresentar o nível de eficiência energética, as características, o tipo e o fabricante de 

um refrigerador.
d) Sensibilizar o leitor sobre o risco dos impactos ambientais na utilização de refrigera-

dores com eficiência energética D.

O Procel foi criado em 
dezembro de 1985 pelos 
Ministérios de Minas e 
Energia e da Indústria e 
Comércio, e sua função é 
promover a racionalização 
da produção e do consu-
mo de energia elétrica, 
para que se eliminem os 
desperdícios e se reduzam 
os custos e os investimen-
tos no setor.

NAS ONDAS DO TEXTO
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16 Na etiqueta, as expressões mais e menos imprimem ao adjetivo eficiente ideia de:
a) Intensidade.
b) Quantidade
c) Finalidade. 
d) Modo.

17 Se a eficiência energética de um equipamento é classificada como A, ele
a) Consome mais energia por hora.
b) Tem seu consumo de energia medido em kWh/mês.
c) Gela mais rápido que os refrigeradores com eficiência energética B.
d) Consome menos energia para fazer a tarefa para a qual foi produzido.

18 A informação contida entre parênteses na parte superior da etiqueta, logo após a pala-
vra Energia 
a) Acrescenta um comentário à palavra energia.
b) Isola do texto a palavra energia.
c) Dá ênfase à palavra energia. 
d) Especifica o tipo de energia.

coESão, SInonÍMIA E AnTonÍMIA 

Você sabe que um texto é marcado pela unidade temática, não é mesmo? Em con-
sequência, é natural que apareçam palavras que pertençam ao mesmo campo de significa-
do, o que estabelece uma rede de relações. Essas palavras sinalizam a coesão textual. 

Na etiqueta, por exemplo, por se tratar de uma etiqueta de refrigerador encontra-
mos as palavras ou expressões refrigerador, refrigerado, fabricante, modelo, marca, compar-
timento do refrigerador, temperatura do refrigerador, tipo de degelo, aparelho, instalação. 
Como essa etiqueta refere-se à eficiência energética, encontramos também energia, elétri-
ca, consumo de energia, kWh, conservar, PROCEL entre outras.

Observe que, entre essas palavras, existem substantivos, adjetivos, verbos que se 
relacionam para formar o sentido que nos permite afirmar que se trata de uma etiqueta de 
eficiência energética de um refrigerador.

Essa rede de relações pode ocorrer também por antonímia. Na nossa etiqueta, te-
mos um exemplo: mais eficiente/menos eficiente. O curioso é que as letras A e G assumem, 
nesse texto, essa relação de oposição, porque a letra A indica o produto com maior eficiência 
energética e G o de menor eficiência energética.

Por falar em antonímia, você se lembra o que são antônimos? São palavras que 
estabelecem entre si uma relação de oposição. Elas podem ocorrer entre palavras de radi-
cais diferentes, como bem/mal; com o uso de prefixos de negação, como em eficiente/inefi-
ciente, congelado/descongelado; ou ainda com prefixos que emprestam ao radical sentidos 
opostos como em incluir/excluir. 

Também podemos estabelecer a relação semântica, ou seja, tecer essa rede que 
indica a unidade temática e a progressão, por meio da sinonímia. Existem em nosso vocabu-
lário palavras que apresentam significação semelhante, podendo uma substituir a outra em 
determinados contextos. Mas é sempre bom lembrar que cada palavra tem uma nuança de 

TERRA À VISTA: PORTUGUÊS
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sentido ou de expressividade. Em outras palavras: não existe sinônimo perfeito. Como falan-
tes de uma língua, é importante que ampliemos o nosso vocabulário, pois com ele podemos 
construir a rede de significados do texto que produzimos, podemos unir de forma coerente 
as partes desse texto, podemos melhor nos expressar e interagir com os demais falantes.

Que tal agora caminhar NAS ONDAS DA LÍNGUA?

Leia o texto a seguir para responder às questões propostas.

MInIMIZAção dE EFLUEnTES no PRocESSo IndUSTRIAL

Até recentemente, a escolha de processos industriais era orientada exclusiva-
mente por critérios custo/benefício, avaliados apenas sob o enfoque de produtivida-
de, cujo resultado prescreveria a adoção daquele que propiciasse o melhor resultado, 
com o menor custo.

As condições de abundância de recursos hídricos, relativamente baixo custo 
da água necessária aos processos, a existência de elevadas áreas disponíveis para im-
plantação de estações de depuração de despejos, retratam um cenário tipicamente 
favorável para a implantação de unidades industriais e de processos com tecnologias 
despreocupadas com a questão ambiental. 

Dessa forma, assistiu-se no passado à implantação de empreendimentos em 
que a escolha do sistema de tratamento de efluentes foi definida apenas a poucos 
meses do início de operação da indústria, sem a preocupação criteriosa de avaliar-se 
preliminarmente qual seria o impacto do custo de implantação e de sua operação no 
empreendimento.

Na visão atual deste assunto, e considerando-se os preceitos básicos de de-
senvolvimento sustentável, a escolha do processo industrial deve ser realizada, desde 
o início do planejamento do empreendimento, considerando-se os aspectos ambien-
tais.

Particularmente no que se refere a efluentes industriais, a análise dos proces-
sos produtivos deve ter início na avaliação detalhada do fluxograma de processo, o 
qual deverá indicar os pontos de uso de água e de geração de despejos, com indicação 
clara, ponto a ponto, das vazões e cargas poluidoras a serem descartadas.

Deve-se, então, proceder a uma verificação crítica de alternativas de processo 
que resultem em menor consumo de água e menor perda de matérias-primas e/ou 
produtos ou sub produtos.

Por outro lado, pode-se verificar no fluxograma de processo industrial as 
oportunidades de alteração e/ou reconfiguração do mesmo, visando à otimização da 
geração de efluentes.

Disponível em: <http://www.tratamentodeagua.com.br/a1/equipamentos/equipamentos2.
php?id=51&cp=ind&link=135>. Acesso em: 01 dez. 2008.

NAS ONDAS DA LÍNGUA
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19 Você sabe o que significa efluente? Como o tema de nosso texto é a minimização de 
efluentes, busque-a no dicionário.

20 Agora que você já sabe o que significa a palavra efluente, assinale no trecho a seguir as 
palavras que a retomam ou que servem como seus sinônimos.

21 O texto está dividido em dois momentos muito explícitos: um que se refere a como o 
tratamento de efluentes era considerado antigamente e outro como isso é feito hoje em 
dia. Existe uma expressão que marca essa divisão. Qual é ela? 

22 Observe a seguinte placa encontrada 
em uma loja de produtos de informática. 
Que recurso coesivo foi utilizado e que 
sentido esse recurso criou?

Você deve ter percebido que, na etiqueta, existe a classificação de A a G para a efi-
ciência energética dos produtos eletrodomésticos. Imagine que, na sua casa, existem dois 
produtos de eficiência energética da classe A (consumindo 58 kWh/mês cada um) e três pro-
dutos de eficiência energética da classe B (consumindo 72 kWh/mês cada um). Quanto será 
que eles consomem juntos? Já pensou nisso? E já pensou em como calcular esse valor? Pois 
podemos dar uma dica: esse valor pode ser calculado utilizando uma expressão algébrica. 
Duvida? Então, passe pela ondas da matemática e comprove!

Para começo de conversa, imagine que você tem em mãos uma lista de compras, da 
qual já pegou os três primeiros produtos, e quer saber quanto vai pagar por eles.

Quantidade Produto Embalagem Preço Unit.

10 Feijão Preto Pct 1Kg R$ 4,30
15 Arroz Pct 1Kg R$ 2,45
12 Açúcar Refinado Pct 1Kg R$ 1,25
03 Farinha de Trigo Pct 1Kg R$ 2,59
02 Farinha de Mandioca Pct 1Kg R$ 1,79
05 Fubá Pct 500g R$ 0,79
01 Sal Pct 1Kg R$ 0,65

Particularmente no que se refere a efluentes industriais, a análise dos proces-
sos produtivos deve ter início na avaliação detalhada do fluxograma de processo, o 
qual deverá indicar os pontos de uso de água e de geração de despejos, com indicação 
clara, ponto a ponto, das vazões e cargas poluidoras a serem descartadas.

Tecnologia em alta.
Preços em baixa.

CRUZAMENTO DE ROTAS

TERRA À VISTA: MATEMÁTICA
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Quantidade Produto Embalagem Preço Unit.

06 Macarrão Pct 500g R$ 1,55
02 Vinagre Grf 300ml R$ 1,25
02 Doce Lt 600g R$ 1,93
30 Ovos(Branco) Bandeija R$ 5,60
03 Café moído Pct 250g R$ 2,39
05 Leite em pó desnatado Pct 300g R$ 4,77
01 Óleo de soja Lt 900ml R$ 2,98
05 Sardinha Lt 130g R$ 2,35
03 Papel Higiênico(4 unid.) Pct 60m R$ 3,65

O valor total desses três produtos é encontrado pela soma dos produtos de cada 
item multiplicado pelo seu respectivo valor:

Total = 10 . 4,30 + 15 . 2,45 + 12 . 1,25 Þ Total = 43 + 36,75 + 15 Þ Total = R$ 94,75.
Essa lista pode ser substituída por uma expressão algébrica (expressão formada por 

letras e números) em que os números representam as quantidades (em quilos) de cada item, 
e as letras, o seu respectivo valor em R$. 
Ex.10: 10 kg de feijão x R$ 4,30 = 10x; 

15 kg de arroz x R$ 2,45 = 15y;
12 kg de açúcar x R$ 1,25 = 12z. 
Logo, você pode determinar que a expressão algébrica correspondente a essa lista 

e ao valor dela é a soma dos valores encontrados.
Se você for comprar sempre os mesmos produtos, mantendo os mesmos preços, 

basta modificar apenas as quantidades: 10, 15 e 12. As letras (x, y e z) são denominadas vari-
áveis (ou parte literal) e os números (10, 15 e 12) são denominados coeficientes das variáveis. 

Uma outra situação, semelhante a esta, seria observar usando o selo do PROCEL, 
que está neste texto. Se utilizarmos dois produtos de eficiência energética da classe A (con-
sumindo 58 kWh/mês cada um) e três produtos de eficiência energética da classe B (consu-
mindo 72 kWh/mês cada um) podemos afirmar que eles consomem juntos 332kWh/mês. 
Essa afirmação também pode ser mostrada através de uma expressão algébrica. 
Ex.11: Representando por A os produtos que consomem 58kWh/mês e por B os que con-

somem 72 kWh/mês teremos, através de uma soma, o consumo mensal desses pro-
dutos. 
Então: 2 . A + 3 . B = 2 . 58 + 3 . 72 = 116 + 216 Þ 2 . A + 3 . B = 332. Portanto, o total 

de kWh consumidos por mês é igual a 332. 
E agora, podemos continuar? As expressões algébricas se dividem em: 
monômios Þ 2xy; 3x/y; ax²; 5mn³ 
binômios Þ 3x – 2y; 2ab + 5c; x² – bx; x/2 + y/3 
trinômios Þ x² + 3x – 4y; y/3 + 2x + z/5 
polinômios Þ a + b + c + d + e;  4xy – az – cn + 2b;.
Você deve estar se perguntando: – Essas expressões podem sofrer algumas das 

operações utilizadas com os números? 
Claro que podem, e é com isso que vamos trabalhar agora. A adição e a subtração 

das expressões algébricas são simples, basta que você opere (some ou subtraia) os coefi-
cientes e conserve a parte literal.

Veja o exemplo.
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Ex.12: Duas listas de compras (com três elementos cada uma) são diferentes apenas nas 
quantidades a serem compradas, são elas: 12x + 10y + 15z e 8x + 12y + 20z. Repre-
sente a expressão que reúne as duas e a expressão que mostra a diferença entre os 
dois últimos itens de cada uma das listas.

Ou: 
(12x + 10y + 15z) + (8x + 12y + 20z) = 20x + 22y + 35z
e
(12y + 20z) – (10y + 15z) = (12y + 20z) + (–10y – 15z) = 2y + 5z
Como você já viu, as expressões algébricas podem ser somadas ou subtraídas. Ago-

ra você vai ver que elas também podem ser multiplicadas ou divididas entre si.
Essas operações são feitas de forma direta, através de um algoritmo (sequência de 

ações) o qual vamos mostrar agora. Para entender melhor essa explicação, vamos mostrar 
um exemplo. Acompanhe com atenção.
Ex.13: Dadas duas expressões algébricas: 2x + 3y – 4z e 3x – 2y, encontre o produto entre 

as duas. 
Vamos efetuar, como pede o exemplo, a multiplicação e, para isso, armamos a se-

guinte operação e multiplicamos cada fator de uma expressão por todos os fatores da outra. 

Observe que, quando há termos semelhantes, eles são colocados um abaixo do 
outro, foi o caso de – 4xy e +9xy.

Existem outros produtos, entre expressões algébricas, chamados de produtos no-
táveis, e representados em forma de potências. Você vai ver agora como eles são desenvol-
vidos: 

- O quadrado da soma de dois termos: (a + b)(a + b) = (a + b)² = a² + 2ab + b² (o qua-
drado do primeiro termo, mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo termo, mais 
o quadrado do segundo termo).

- O quadrado da diferença entre dois termos: (a – b)(a – b) = (a – b)² = a² – 2ab + b² (o 
quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o produto do primeiro pelo segundo termo, 
mais o quadrado do segundo termo).

- O cubo da soma de dois termos: (a + b)(a + b)(a + b) = (a + b)³ = a³ + 3a²b + 3ab² + b³ 
(o cubo do primeiro termo, mais três vezes o quadrado do primeiro termo pelo segundo, mais 
três vezes o primeiro termo pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo termo).

- O cubo da diferença entre dois termos: (a – b)(a – b)(a – b) = (a – b)³ = a³ – 3a²b + 
3ab² – b³ (o cubo do primeiro termo, menos três vezes o quadrado do primeiro termo pelo 

     12x + 10y + 15z
(+)  8x + 12y + 20z

     20x + 22y + 35z

     12y + 20z
(-)10y + 15z

     2y + 5z

       12y + 20z
(+)-10y  - 15zÞ
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segundo, mais três vezes o primeiro termo pelo quadrado do segundo, menos o cubo do 
segundo termo).

- O produto da soma pela diferença de dois termos: (a + b).(a – b) = a² – b² (o qua-
drado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo). 

 Usando as mesmas expressões do exemplo 13, que ajudará você a entender me-
lhor, vamos exercitar a divisão? Então, observe que a expressão (6x² + 5xy – 6y² + 8yz – 12xz) 
será dividida pela expressão (2x + 3y – 4z). 

Veja o algoritmo abaixo e acompanhe:

23 Com os três últimos produtos da lista do supermercado, que aparecem nesta aula, forme 
uma expressão algébrica em que as variáveis (x, y e z) sejam os produtos e os preços, os 
coeficientes. Simule outras três listas de compras diferentes e use essas expressões.

24 Em uma expressão algébrica de 3 termos, todas as variáveis estão multiplicadas por 4 e 
essa expressão tem como soma o valor 68. Quanto vale a soma das três variáveis?

25 Calcule o quociente da divisão de 6x³ + 2x² - 4x + 8 por x² + 3. 

MãE TERRA

Em 2009, os governos dos países do mundo, incluindo os Estados Unidos, estiveram 
presentes na cidade de Copenhague (Dinamarca) tentando definir as políticas de emissão 
da poluição entre os países mais ricos e a ajuda aos países mais pobres, vítimas dessa polui-
ção. Essa não foi a primeira e, também, não será a última tentativa de acordo entre os países. 
Mas o acordo é difícil, embora a poluição e o aquecimento global sejam uma realidade cada 
dia mais preocupante. Você acha que toda essa situação poderia ter sido pensada pelo me-
nos um século antes? Em 1855, o presidente dos Estados Unidos Frances Pierce enviou uma 
carta ao cacique Seattle, da tribo Squamish, indicando seu interesse em comprar o território 
que sua tribo ocupava. A resposta do cacique, outra carta, inicia perguntando Como pode-

Você observou que é feita a divisão de cada primeiro termo das expressões (6x² : 
2x = 3x e -4xy : 2x = -2y) entre si? Cada quociente resultante (3x e -2y) multiplicará todos os 
termos da expressão que está no divisor, e a expressão encontrada será subtraída algebri-
camente (obedecendo as regras de sinais) com a expressão do dividendo ou com as demais 
expressões que forem restos, até o resto ser zero ou uma expressão impossível de ser dividi-
da pelo divisor.

NAS ONDAS DOS NÚMEROS

TERRA À VISTA: CIDADANIA
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-se comprar ou vender o céu, o calor da terra? E continua, em um texto, bastante lúcido, 
demonstrando ao presidente as razões que o impedem de vender aquela terra. Leia um 
trechinho da carta:

A água brilhante que se move nos riachos e rios não é simplesmente água, mas o san-
gue de nossos ancestrais. Se vendermos a terra para vocês, vocês devem se lembrar de que ela 
é o sangue sagrado de nossos ancestrais. Se nós vendermos a terra para vocês, vocês devem se 
lembrar de que ela é sagrada, e vocês devem ensinar a seus filhos que ela é sagrada que cada 
reflexo do além na água clara dos lagos fala de coisas da vida de meu povo. O murmúrio da água 
é a voz do pai de meu pai. Os rios nossos irmãos saciam nossa sede. Os rios levam nossas canoas 
e alimentam nossas crianças. Se vendermos nossa terra para vocês, vocês devem lembrar-se de 
ensinar a seus filhos que os rios são irmãos nossos, e de vocês, e consequentemente vocês devem 
ter para com os rios o mesmo carinho que têm para com seus irmãos. Nós sabemos que o ho-
mem branco não entende nossas maneiras. Para ele um pedaço de terra é igual ao outro, pois ele 
é um estranho que chega à noite e tira da terra tudo o que precisa. A Terra não é seu irmão, mas 
seu inimigo e quando ele o vence, segue em frente. Ele deixa para trás os túmulos de seus pais, 
e não se importa. Ele sequestra a Terra de seus filhos, e não se importa. O túmulo de seu pai, e o 
direito de primogenitura de seus filhos são esquecidos. Ele ameaça sua mãe, a Terra, e seu irmão, 
do mesmo modo, como coisas que comprou, roubou, vendeu como carneiros ou contas brilhan-
tes. Seu apetite devorará a Terra e deixará atrás de si apenas um deserto. 

TERcEIRA AULA

26 Identifique, no trecho que você leu da carta do cacique, os elementos atuais de sua re-
flexão sobre o uso sustentável dos recursos naturais.

Em Língua Portuguesa, o objetivo será estudar o gênero telefonema, a sequencia 
dialogal característica desse gênero, alguns tópicos de pontuação, como o travessão, as reti-
cências e os dois-pontos, que são comuns no diálogo escrito, e outros tópicos de coesão. Em 
Matemática, você vai aprender a resolver uma equação que possui mais de uma incógnita 
(ou variável) e, para isso, vamos recorrer a um processo chamado de Sistemas de equações. 
Em Cidadania, pensará nas possibilidades e perigos do uso da tecnologia em nossa vida, 
centrando atenção na nanotecnologia.

OBJETIVO DA VIAGEM

NAS ONDAS DA ÉTICA E CIDADANIA
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TELEFonEMA

Dois amigos estavam, cada um em sua casa, pesquisando acerca de meios de 
identificação de produtos para uma feira de ciências na escola. Uma descoberta leva 
um dos colegas a ligar para o outro.

– Fala, brother!
– Cara, sabe que eu tava aqui pensando... 
– Você pensando... É ruim, hein? A novidade é tanta que resolveu me ligar, é?
– Sai dessa! Eu tava lendo sobre os códigos de barra, uma revolução em siste-

mas de identificação...
– É, meu, mas eles já estão ultrapassados. Se liga, meu irmão!
– Como ultrapassado?
– Cê sabe que meu pai trabalha com essa coisa. Então, eu sempre escuto ele 

falar disso com meu avô. A onda agora é um tal de sistema de identificação por ra-
diofrequência.

– E como é isso?
– Vem do inglês Radio Frequency Identification e a sigla é RFID. O negócio é 

mais ou menos o seguinte: o código de barras é barato em relação a outros sistemas, 
mas exige proximidade para obtenção de dados. Existe também o chip de silício, mas 
ele gera problemas parecidos ao do código de barras. Aí estão utilizando o RFID...

– Sei, o sistema de identificação por radiofrequência.
– Exatamente!!! Não é que você tá pensando mesmo, brother! 
– Num enche, cara! Termina aí!
– Tá bom. Se liga aí: o RFID permite transferência de dados entre o dispositivo 

transportador de dados e seu leitor sem a necessidade de proximidade física ou visu-
alização direta. Por isso, é muito mais flexível. Um tag, que é um dispositivo eletrônico, 
pode armazenar informações de produtos, carregamentos, data de fabricação, desti-
no, responsáveis, preço, origem etc e pode até ganhar informações ao longo da vida 
útil do produto.

– Meu, que onda... E isso é usado como os códigos de barra?
– É. Meu pai tá sempre dizendo que essas etiquetas eletrônicas inteligentes 

podem ser usadas em: logística, segurança pública, controle de patrimônio e estoque, 
controle de empréstimos em bibliotecas, rastreamento de animais, identificação ele-
trônica de pessoas, sei lá... localização de pessoas no interior de prédios, controle de 
acesso a áreas restritas e até para identificar pacientes, exames e aparelhos médicos. É 
muita informação ou posso continuar?

– Pode parar que meu chip não aguenta tanta informação como os tags, tá 
ligado?

– Que é isso, velho? Quem não aguenta tanta informação é essa bateria do 
meu celular, que tá quase acabando. Me deixa carregar esse troço antes que apague 
de vez.

– Valeu, velho. Mas antes, seu sabidinho de sistemas de identificação, respon-
da a uma charada: se a empresa do seu pai está produzindo 145 000 etiquetas inteli-
gentes, quantas empresas ele pode atender em um ano se a...

PARADA OBRIGATÓRIA
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Na Unidade Didática 01, dissemos que nos comunicamos através de gêneros textu-
ais que estão relacionados a situações de comunicação. O telefonema é um desses gêneros 
que utilizamos no nosso cotidiano. É um gênero relativamente novo, uma vez que, antes de 
o aparelho de telefone ser inventado, ele não existia. Seu nascimento está, portanto, ligado 
às tecnologias da comunicação, como também está ligado às novas tecnologias o surgimen-
to do blog e do e-mail, por exemplo. E quais são as características do gênero telefonema?

Uma característica, com certeza, você 
sabe: é um gênero da oralidade que se organiza 
em forma de diálogo (nesta Unidade Didática, nós 
reproduzimos um telefonema por escrito para po-
dermos trabalhar didaticamente com ele!) e que 
exige que os interlocutores estejam on line, isto é, 
nós só podemos falar por telefone com alguém, se 
esse alguém está do outro lado da linha, na mesma 
hora em que nós também estamos, não é verdade?

Existem algumas estruturas linguísticas que são comuns em telefonemas, por 
exemplo: alô, fala, brother, quem fala?, eu gostaria de falar com..., Fulano está?.

Essas fórmulas linguísticas são necessárias devido à situação de comunicação que 
envolve o telefonema: é necessário iniciar a conversação assim que se estabelece a ligação 
(alô; fala, brother), os interlocutores não se veem e, muitas vezes, a voz não permite o reco-
nhecimento imediato de quem fala (quem fala?); quando você liga para um amigo, muitas 
vezes, não sabe se ele está em casa ou não (Fulano está?).

Também é comum que aquele que escuta emita algum ruído, como hum, hum, 
por exemplo, para que o interlocutor, que não pode vê-lo, evidentemente, perceba que ele 
continua na linha. Essas formas linguísticas permitem que você reconheça e possa produzir 
o gênero telefonema em seu cotidiano. 

27 De acordo com o que você estudou sobre o gênero telefonema, coloque (F) para Falso e 
(V) para Verdadeiro em cada uma das afirmações abaixo.

 Uma das características do gênero telefonema é o fato de os interlocutores estarem 
distantes e poderem falar praticamente ao mesmo tempo (on-line).

 Em um telefonema, deve-se utilizar a linguagem mais monitorada dentro da norma 
padrão.

 A presença da sequência dialogal é uma característica marcante do telefonema.

 A linguagem do telefonema tem algumas características próprias da modalidade 
oral, como, por exemplo, a emissão de alguns sons pelo ouvinte para mostrar ao 
interlocutor que está ouvindo o que ele está falando. 

–Matemática não! Fui!

Você sabia que:
•	 O telefone foi criado em 1856 pelo 

italiano Antonio Meucci? 
•	 Alexandre Graham Bell obteve, em 

7 de março de 1876, a patente de inven-
ção do telefone?

•	 Já em 1877 começaram a funcionar 
os primeiros telefones no Rio de Janeiro? 

DE OLHO NO TEXTO

NAS ONDAS DO TEXTO
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Como dissemos no item anterior, uma característica marcante do telefonema é que 
ele se realiza em uma estrutura de diálogo, ou seja, é construído numa sequência dialogal. 
Um diálogo se organiza em turnos e cada vez que um falante toma a palavra, ele inicia um 
turno. Isso significa que uma das características do diálogo é a troca ou alternância de tur-
nos. Em geral, o interlocutor (principalmente se for bem educado!) espera uma pausa, uma 
hesitação do falante para tomar o turno e iniciar sua fala. No entanto, quando a conversa 
está mais “acalorada”, acontece de o interlocutor “roubar” o turno, interrompendo a fala do 
companheiro de discussão. Pode acontecer também de a pessoa que está falando passar o 
turno para o colega.

Observe o exemplo:
Ex.14: – Fala, brother!

– Cara, sabe que eu tava aqui pensando... 
– Você pensando... É ruim, hein? A novidade é tanta que resolveu me ligar, é?
Quem atendeu ao telefone, imediatamente entregou o turno de fala ao compa-

nheiro (Fala, brother!). Contudo, no momento em que o colega começou a falar, ele inter-
rompeu e soltou uma gracinha (Você pensando... É ruim, hein?). Observe que a interrupção 
foi marcada graficamente com o uso das reticências.

Em um diálogo, os turnos são organizados de forma sequenciada: uma após a ou-
tra. Claro que existem conversações informais em que estão envolvidas muitas pessoas e é 
comum nesses casos que várias pessoas falem ao mesmo tempo, mas por causa disso, às 
vezes, “os cabos se cruzam”, não é verdade?

Quando reproduzimos por escrito uma conversação, temos acesso direto ao que o 
falante ou personagem de uma história diz, e isso dá dinamicidade ao texto. No nosso tele-
fonema, por exemplo, como o que nos interessava era a conversação, não existe narrador 
entregando o turno aos personagens: a troca é marcada com o uso da pontuação. Vamos 
revisar, então, como se utiliza a pontuação em uma sequência dialogal?

Na Unidade 5, você iniciou o estudo de pontuação, não foi? Pois muito bem! Vamos 
continuar esse estudo analisando como a pontuação, entre elas o travessão e os dois-pon-
tos, nos ajuda a perceber quem está de posse do turno de fala. Releia o exemplo:
Ex.15: – Fala, brother!

– Cara, sabe que eu tava aqui pensando... 
– Você pensando... É ruim, hein? A novidade é tanta que resolveu me ligar, é?
Nesse exemplo, observe que a cada vez que muda o personagem que fala, muda-se 

de linha e coloca-se um travessão. Temos três travessões, então, isso significa que houve três 
turnos de fala.

Assim, nesse nosso exemplo, o personagem que disse a primeira também disse a 
terceira fala. Esse é um dos usos do travessão.

Existe ainda outro uso para o travessão. Veja o exemplo:
Ex.16: – É meu - interrompeu André - mas eles já estão ultrapassados. Se liga, meu irmão!

Observe que, nesse caso, usa-se o travessão duplo, cuja função é isolar uma infor-

O travessão é utilizado para indicar, nos diálogos, a mudança de interlocutor, 
ou seja, a mudança de turno.

TERRA À VISTA: PORTUGUÊS
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mação. Como opção, nesses casos, pode-se usar a vírgula. Veja como ficaria o exemplo re-
escrito.
Ex.17: – É meu, interrompeu André, mas eles já estão ultrapassados. Se liga, meu irmão!

Normalmente em diálogos entre personagens existe também a presença dos dois-
pontos. Seu principal uso é exatamente para que o narrador entregue o turno de fala ao per-
sonagem, ou seja, os dois-pontos servem para anunciar a entrada de um interlocutor, muitas 
vezes depois de verbos como dizer, perguntar, responder e seus sinônimos. Veja o exemplo:

Ex.18: Fernando disse a Marcos:
– Cara, sabe que eu estava aqui pensando...

Viu como os dois-pontos e o travessão foram usados juntos em nosso exemplo? 
Atente bem para este detalhe:

Em nosso texto, ainda existe outro uso dos dois-pontos que merece ser estudado. 
Veja o trecho em que eles aparecem:
Ex.19: O negócio é mais ou menos o seguinte: o código de barras é barato em relação a 

outros sistemas, mas exige proximidade para obtenção de dados.
Você percebeu que o que aparece depois dos dois-pontos é uma explicação, um 

esclarecimento? Muito bem, então, você pode enunciar uma regra de uso para esse sinal. 
Veja se concorda:

Viu também que, no nosso telefonema, existe a presença de várias reticências? Va-
mos ver em que situações elas foram utilizadas?

Ex.20: – Sai dessa! Eu tava lendo sobre os códigos de barra, uma revolução em sistemas de 
identificação...
– É, meu, mas eles já estão ultrapassados.

Viu como um colega interrompeu o outro? Na escrita, essa interrupção é marcada 
com o uso das reticências. Isso mostra que quem foi interrompido ainda tinha algo a dizer, 
mas seu interlocutor não permitiu que ele continuasse a falar. Um colega assaltou o turno 
de fala do outro!

Um uso muito parecido é quando o personagem não conclui sua fala e deixa, de 
propósito, que o outro o faça. Isso acontece quando o locutor crê que o que vai dizer é ób-
vio ou quando não quer se comprometer com o dito. Esse uso só pode ser percebido com a 
leitura global do texto. 

Os dois-pontos foram usados para marcar a entrada da fala de um interlocutor 
e o travessão para mostrar a fala desse interlocutor.

Os dois-pontos podem ser usados para anunciar um esclarecimento ou expli-
cação.
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E veja outro uso desse sinal de pontuação.
Ex.21: Essas etiquetas eletrônicas inteligentes podem ser usadas em logística, segurança 

pública, controle de patrimônio e estoque, sei lá... localização de pessoas no interior 
de prédios.
Nesse exemplo, percebeu que nosso personagem para um pouco para pensar em 

outros usos das etiquetas eletrônicas? Essa hesitação, essa pausa é marcada, na escrita, com 
o uso das reticências.

Só, para finalizar esse tó-
pico, mais um exemplo: na lingua-
gem literária, é comum o uso dos 
sinais de pontuação como recurso 
expressivo. Veja esse trecho em 
que Érico Veríssimo, no seu livro In-
cidente em Antares, usa as reticên-
cias para expressar a angústia do 
personagem:

Ex.22: Ah!... e eu cada vez mais fraco... e gelado... Bem no fim revi, senti aquela noite ter-
rível, no palco do São Pedro, eu tentando tocar a Apassionata... e minhas mãos me 
atraiçoando em público... E depois a vaia... a vaia das galerias, os apupos, os asso-
bios, os gritinhos... e pior que a vaia, o silêncio caridoso da platéia...
Vamos agora resumir o uso das reticências? 

Vamos analisar nosso texto agora sob outra perspectiva: a coesão, cujo estudo ini-
ciamos na aula 2 desta Unidade. Dê uma olhada no telefonema, atentando para as palavras 
em negrito. Percebeu que elas fazem referência ao termo meios de identificação de produ-
tos, presente no primeiro parágrafo? Essas palavras ou expressões formam uma espécie de 
“rede”, garantindo a manutenção da unidade temática do texto. Em outras palavras, cada 
segmento do texto, seja uma palavra, um período ou parágrafo, está unido a pelo menos 
outro segmento, formando uma rede que garante a unidade de sentido de um texto. Por-
tanto, em um texto bem escrito, não existem “pontas soltas” ou pedaços que não se juntem 
a nenhum outro. Tudo está interligado.

Percebeu também que essa rede só se rompe quando os amigos estão se despedin-
do, ou seja, já mudaram de tema e estão encerrando o diálogo?

Muito bem! Essa “rede” é a coesão. Ela pode ser expressa de várias formas. Uma de-
las já estudamos na aula 2: o uso de palavras que pertençam ao mesmo campo de significa-
do da temática do texto. Além dessa, temos a substituição por pronomes, sinônimos, elipse 
(omissão) do próprio termo, o uso de termos mais genéricos, a repetição da própria palavra, 
o uso de paráfrases. Vamos estudar essas formas de coesão textual?

Você revisou, na Unidade Didática 3, os pronomes, não é verdade? Lembra que essa 
classe de palavras é utilizada para fazer referência a coisas e pessoas? Pois, muito bem, em 
um texto, utilizamos os pronomes para substituir nomes, evitando a repetição desnecessá-
ria. Observe o exemplo:

Numa sexta-feira 13, em 1963, 
sete pessoas morreram em Anta-
res, município situado na fronteira 
do Rio Grande do Sul com a Argen-
tina. Só que os coveiros estão em 
greve, e os defuntos, insepultos, 
vagam pela cidade vasculhando a 
intimidade de parentes e amigos. 
Que tal ler sobre esse incidente?

As reticências podem ser usadas para marcar, na escrita, a hesitação, a inter-
rupção ou a suspensão da fala de um personagem, ou ainda, como recurso expressivo, 
para mostrar a angústia, o caos mental, a dúvida ou a tristeza de um personagem.
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Ex.23: Cê sabe que meu pai trabalha com essa coisa de procedimentos de identificação. 
Então, eu sempre escuto ele falar disso com meu avô.
A que se referem esses pronomes em negrito (cê, eu, ele e disso)? Vamos lá: Cê 

refere-se ao personagem com quem nosso amigo está falando; o pronome eu refere-se ao 
brother que está falando; o pronome ele, ao pai desse brother; e disso retoma sistemas de 
identificação. Viu como cada pronome está ligado a outro termo ou às pessoas que estavam 
falando?

Vamos estudar outro mecanismo de coesão: a elipse do termo. Elipse significa omis-
são, supressão. Didaticamente, nos exemplos, vamos indicar a elipse com a letra grega Ø 
(símbolo de conjunto vazio, lembra?).

Veja o seguinte exemplo:
Ex.24: Por isso, Ø é muito mais flexível.

Com a leitura do telefonema, você pode recuperar o termo que foi omitido. Poderia, 
em consequência preencher o espaço com a sigla RFDI ou com sistema de identificação por 
rádio frequência ou ainda com um pronome. Veja como ficaria nos exemplos a seguir:
Ex.25: Por isso, o RFID é muito mais flexível.

Ex.26: Por isso, o sistema de identificação por radiofrequência é muito mais flexível.

Ex.27: Por isso, ele é muito mais flexível.
É possível também utilizar sinônimos para estabelecer a coesão. Observe as pala-

vras em negrito no exemplo a seguir.
Ex.28: Dois amigos estavam, cada um em sua casa, pesquisando acerca de meios de iden-

tificação de produtos para uma feira de ciências na escola. Uma descoberta leva um 
dos colegas a ligar para o outro.
As palavras amigos e colegas são sinônimas, assim como brother, companheiro, 

cúmplice, comparsa... Mas lembre-se de que elas nunca têm o mesmo sentido, pois cada 
palavra tem sua nuança. Pense comigo: você prefere ser amigo ou comparsa de alguém? Por 
que será? Qual a diferença entre essas palavras?

Além de sinônimos, podemos usar termos mais genéricos, como o que se encontra 
no exemplo a seguir:
Ex.29: Cê sabe que meu pai trabalha com essa coisa. 

Com a leitura do texto, você percebe que o termo genérico essa coisa está se refe-
rindo a sistemas de identificação, não é mesmo?

É interessante observar que esse termo (essa coisa) pode assumir vários significa-
dos, dependendo do contexto textual. Vamos criar um exemplo para mostrar:
Ex.30: Matemática, não! Detesto essa coisa.

Nesse exemplo, o termo essa coisa refere-se à Matemática, e como nosso amigo, 
sabidinho de sistema de informação, não gosta dessa disciplina, o termo tomou até um tom 
pejorativo, que não existe na ocorrência desse termo no telefonema. Percebeu?

Volte ao texto e olhe as palavras em negrito. Viu com a sigla RFID se repete? A re-
petição é outro recurso muito utilizado para fazer a coesão em um texto e consiste, como o 
próprio nome diz, na repetição de um item lexical ou de um segmento do próprio texto. Seu 
uso reforça a manutenção do tema em foco, porque, se estamos falando do mesmo tema, é 
natural que voltemos a usar a mesma palavra. No nosso telefonema, o tópico de que tratam 
os brothers é o sistema de identificação por radiofrequência (RFID), daí a repetição dessa 
sigla ao longo do texto. 

No entanto, a repetição só pode ser considerada eficiente se tiver funcionalidade 
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para o texto. Caso contrário, pode deixar o texto “pesado”. Observe o exemplo que criamos:
Ex.31: Em relação à relação entre o código de barras e o RFID, pode-se dizer que é uma 

relação...
A repetição pode ser parcial. Veja o exemplo:

Ex.32: Um tag é um dispositivo eletrônico que armazena informações. Esse armazena-
mento permite que o produto seja rastreado.
Esse recurso retoma uma palavra ou segmento anterior do texto pelo uso de uma 

palavra derivada, seja um substantivo, um adjetivo ou um verbo.  
Algumas vezes, é necessário que um trecho do texto seja mais bem explicado e, 

nesse caso, recorremos à paráfrase. Normalmente, a paráfrase vem introduzida por expres-
sões como isto é, em outras palavras, quer dizer, em resumo, ou seja, ou expressões sinôni-
mas a essas.

Ex.33: O código de barras é barato em relação a outros sistemas, mas exige proximidade 
para obtenção de dados. Existe também o chip de silício, mas ele gera problemas 
parecidos ao do código de barras, ou seja, exige que o leitor e o produto com o chip 
estejam próximos.
Viu como são muitas as possibilidades de se fazer a coesão? Quando vamos escre-

ver ou falar, temos muitos mecanismos coesivos e a escolha de um ou de outro vai depen-
der, entre outros fatores, do gênero textual que você está produzindo, de seu conhecimento 
linguístico, de seu conhecimento de mundo, do momento em que você produziu seu texto, 
da modalidade (se oral ou escrita), do grau de monitoramento de seu discurso (se mais for-
mal ou menos formal).

Que tal agora entrar NAS ONDAS DA LÍNGUA e praticar um pouco?

A paráfrase é a reformulação de um trecho do texto, para dizer a mesma coisa de outro jeito.

RETORNO

Utilize o trecho a seguir para responder às questões 28 a 30.

28 Justifique o uso das reticências nas falas dos dois personagens.

29 Considerando sua inserção no texto, o termo em negrito retoma:
a) A descoberta feita pelo amigo.
b) O fato de o amigo estar ligando.
c) O fato de o amigo estar pensando.
d) A pesquisa feita para a feira de ciências.

– Cara, sabe que eu tava aqui pensando... 
– Você pensando... É ruim, hein? A novidade é tanta que resolveu me ligar, é?

NAS ONDAS DA LÍNGUA
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30 Transforme o discurso indireto em discurso direto, usando os dois-pontos e o travessão 
para marcar a fala dos personagens. Atente também para o uso correto dos tempos 
verbais.

I. Marcos disse a Fernando que seu pai trabalhava com procedimento de identificação.
II. Fernando quis saber por que o uso dos códigos de barras estava ultrapassado.

31 Pesquise em seus livros a justificativa para o uso dos dois-pontos no trecho a seguir:

32 No trecho a seguir, assinale as palavras e indique a elipse (Ø) que fazem a rede temática 
de bateria do celular.

33 Considerando a inserção dos trechos no texto, identifique o termo a que as palavras em 
negrito se referem.

I. – É, meu, mas eles já estão ultrapassados. Se liga, meu irmão!
II. – E como é isso? 

III. – É. Meu pai tá sempre dizendo que essas etiquetas eletrônicas inteligentes podem 
ser usadas em: [...]

Vamos imaginar que quando você leu o bate-papo entre os dois brothers, ficou 
entusiasmado pelo assunto de RFID e tratou de adquirir livros que ampliassem os seus co-
nhecimentos sobre ele. Por essa razão, você comprou, pela Internet, dois livros: RFID (Radio 
Frequency Identification) - Conceitos Aplicabilidade e Impactos, de Arthur G. Santini e A 
Segurança da Informação nas Empresas, (Ampliando Horizonte além da Tecnologia), de Ge-
orge Dawel. Os dois custaram R$ 46,00 e um deles foi R$ 4,40 mais caro que o outro. O que 
você deve fazer para saber o preço de cada um deles? Essa situação, gerada pela compra 
dos dois livros, tem solução através de um artifício matemático denominado de Sistemas de 
Equações. Pois é esse conteúdo que vamos estudar na nossa aula de matemática. 

Meu pai tá sempre dizendo que essas etiquetas eletrônicas inteligentes po-
dem ser usadas em: logística, segurança pública, controle de patrimônio e estoque, 
controle de empréstimos em bibliotecas, rastreamento de animais, identificação ele-
trônica de pessoas, sei lá... localização de pessoas no interior de prédios, controle de 
acesso a áreas restritas e até para identificar pacientes, exames e aparelhos médicos.

– Que é isso, velho? Quem não aguenta tanta informação é essa bateria do 
meu celular, que tá quase acabando. Me deixa carregar esse troço antes que apague 
de vez.

CRUZAMENTO DE ROTAS
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Você pode estar se perguntado: o que é um sistema de 
equações e o que esse processo possibilita? Se você tem uma 
equação com duas variáveis (x e y, por exemplo) e encontra ou-
tra, que possua essas mesmas duas variáveis (x e y), você pode 
formar com elas um sistema que irá permitir encontrar os va-
lores dessas duas variáveis. Esse procedimento pode ser muito 
útil no seu dia a dia. Você duvida? Pois acompanhe a revisão.

Vamos tomar como exemplo a compra que você fez 
pela Internet? Você precisa saber quanto custa cada livro sobre 
tecnologia da segurança, sabendo que os dois custam R$ 46,00 
e um deles é R$ 4,40 mais caro que o outro.

Siga a sequência:
1. Você tem o preço dos dois livros juntos. Vamos chamar um deles de x e o outro de 

y. Com essa informação, você monta a primeira equação: x + y = 46.
2. Você tem uma outra informação: um livro é R$ 4,40 mais caro que o outro. Vamos 

supor que o livro x seja o mais caro e o livro y o mais barato. Transformando essa informação 
em uma equação você terá: 

x - y = 4,40
3. Juntando as duas equações, você formará um sistema cuja solução será o preço 

de cada livro. 

 
4. Para resolver esse sistema você vai usar o método da adição, o qual consiste em 

somar as duas equações, membro a membro, de forma que essa soma anule uma das variá-
veis, aí você terá apenas uma equação e uma variável.

Observe:

5. Se o livro x custa R$ 25,20 e é R$ 4,40 mais caro que o livro y, então, o livro y custa: 
25,20 – 4,40. Logo, o livro y custa R$ 20,80.
Você usou um dos métodos de resolução de sistemas, existem outros, mas vamos 

dar uma reforçada a mais nesse que acabamos de ver? Então, vamos imaginar mais um situ-
ação como exemplo.
Ex.34: Você entrou em uma livraria especializada em Informática (lá estava havendo 

uma promoção por meio da qual todo livro de um mesmo assunto custava o 
mesmo preço) para comprar três livros sobre linguagem de programação e dois 
sobre hardware. Ao somar os preços dos cinco, encontrou R$ 126, 00, mas você 
só dispunha de R$ 76,00, o que dava para comprar dois de programação e um de 
hardware. Peça a um colega seu para “adivinhar” quanto custa cada um dos livros.

x + y = 46
 x - y = 4,40

  2x = 50,40  x = 50,40  x = 25,202x + 0y = 50,40
+

Þ Þ Þ
2

x + y = 46
x - y = 4,40;

TERRA À VISTA: MATEMÁTICA



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
Programa de Iniciação Tecnológica e Cidadania

250

U
N

ID
A

D
E D

ID
ÁTICA

 06

Se ele for “bom em matemática” ele vai usar um sistema para encontrar o preço de 
cada um dos livros que você comprou. Ele vai chamar cada livro do assunto de programação 
de x e cada livro do assunto de hardware de y. Desse modo, ele formará duas equações: 3x + 
2y = 126 e 2x + y = 76 e, com isso, o sistema:

 

Se ele somar as duas equações, membro a membro, vai encontrar: 5x + 3y = 202, 
ou seja, não vai conseguir eliminar nenhuma variável. Agora, olhando bem para as duas 
equações ele observou que: se multiplicar a Eq.2 por -2 irá ter oportunidade de eliminar 
a variável y [(+2y) + (-2y) = 0y] quando somar as duas equações. Vamos ver como ele usou 
esse artifício?

Se x vale 26, então, substituindo esse valor na Eq.2, ele encontrou:
2.26 + y = 76 Þ 52 + y = 76 Þ y = 76 – 52 Þ y = 24.
Ou seja: cada livro de programação custa R$ 26,00 e cada livro de hardware custa 

R$ 24,00. Usando um sistema de equações, o seu colega “adivinhou” os preços dos livros que 
você comprou.

Como dissemos, existem outros métodos para resolver sistemas de equações, são 
eles: método da substituição e método da comparação. Vamos estudar, através de um exem-
plo, o método da substituição?
Ex.35: Você comprou mais dois livros e novamente testou os conhecimentos matemáticos 

do seu colega, dizendo para ele que os dois custaram R$ 45,00 e que um deles cus-
tou o dobro do preço do outro. Será que ele consegue acertar outra vez? Vejamos 
como ele raciocinou.
Os dois livros juntos (x + y) custaram 45 e um deles custou o dobro do preço do 

outro (x = 2y).
Então, ele tem em mãos duas equações:

 

Uma equação pode ter ambos os membros multiplicados ou divididos por um mesmo nú-
mero, diferente de zero, sem alterar o valor da equação.

RETORNO

Em uma equação, cada termo, ou expressão, antes e depois do sinal de igualdade, é deno-
minado de “membro da equação”.

RETORNO

3x + 2y = 126
2x + y = 76        x(-2)

  3x + 2y = 126
- 4x  - 2y = -152   (+)

  - x + 0y = -26 x = - 26
-  1

x = 26 

Þ

Þ Þ

x + y = 45 (Eq. 1)
x = 2y (Eq. 2);

3x + 2y = 126 (Eq. 1)
2x + y = 76 (Eq. 2);
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Na Eq.2, já está dito que x é igual ao dobro de y. Se ele substituir esse valor de x na 
Eq.1, terá uma nova equação com apenas uma variável (y). Observe:

34 Um aluno contou 100 pneus de carros e motos existentes em um estacionamento. Se 
existiam 5 motos a mais que automóveis, quantas motos existiam nesse estacionamento?

35 Você e o seu irmão somam juntos 75 anos. Você é mais velho 7/4 da idade dele. Quantos 
anos tem cada um de vocês?

O seu colega acertou de novo. O HD maior tem 80 Gb e o HD menor tem 40 Gb. 
Agora, que você já viu todos os métodos de resolução de sistemas de equações, certamente 
irá acertar todos os problemas que iremos propor sobre esse assunto.

Portanto, se y = 15 e x = 2y, então, x = 2 . 15, ou seja, x = 30.
O seu amigo, usando o método da substituição, acertou, mais uma vez, os preços de 

cada livro: R$ 30,00 e R$ 15,00.
O que você acha de “testar” com mais um exemplo o seu amigo “matemático” outra 

vez? Agora vamos ver se ele resolve um sistema pelo método da comparação. 
Ex.36: Conte para ele que o seu computador possui dois HD’s que somam juntos 120 Gb, 

porém, se você “diminuísse” 60 Gb do HD maior, o menor passaria a ter o dobro da 
capacidade do maior. Será que ele consegue fazer esse?
Novamente ele vai “batizar” os HD’s de x e y e vai raciocinar: os dois juntos possuem 

120 Gb, ou seja: 
y + x = 120. 
Se retirar 60 Gb do maior, o menor terá o dobro do que restou no maior: 
y = 2(x – 60), ou seja: y = 2x – 120 e finalmente: y - 2x = - 120. 
Agora ele vai montar o sistema:

Inicialmente, ele fará: y = 2x – 120. 
Com isso, ele achou o valor de y em função de x na Eq.2 e fará a mesma coisa com 

o y da Eq.1: y = 120 – x. 
Se os dois y são iguais, então, as duas expressões (2x – 120) e (120 – x) também são 

iguais. Agora ele vai fazer a comparação entre as duas expressões.

x + y = 45  2y + y = 45  3y = 45  y = 
45

  y = 15.
3

2x - 120 = 120 - x  2x + x = 120 + 120  3x = 240  x = 
2440

  x = 80.
3

y + x = 120 (Eq. 1)
y - 2x = -120 (Eq. 2);

NAS ONDAS DOS NÚMEROS

Se duas expressões são iguais a uma terceira, então, elas são iguais entre si.

RETORNO
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36 O valor de x no sistema 3x + 2y = 45 e 2x – y = -5 é:
a) O dobro de y.
b) Metade de y.
c) Um terço de y.
d) Um quarto de y.

37  Para uma viagem de campo, na área de geologia, foram levados alunos e alunas num to-
tal de 45 estudantes. Se fossem retirados 11 alunos, o número de alunos e alunas ficaria 
igual. Quantos alunos foram a essa viagem?
a) 19. 
b) 25.
c) 28.
d) 38.

UM UnIvERSo qUE não EnxERgAMoS
Você acha que no futuro os seres humanos poderão se mistu-

rar com as máquinas? Pergunto isso porque tenho visto tantas cirurgias 
em que máquinas são utilizadas para substituir membros amputados, 
por exemplo. Mas, na verdade, acho que no futuro não nos transforma-
remos em homens robôs como o Robocop (sabe quem é?).

Eu acho mesmo que essa mistura entre homens e máquinas 
acontecerá em um território no qual ainda estamos engatinhando: 
a nanotecnologia. Já ouviu falar?A nanotecnologia, como o próprio 
nome já diz, é a possibilidade de manipular a organização dos átomos 
na forma como se desejar.

Essa possibilidade foi apontada pelo americano Richard Feynman em 1959, mas era 
muito avançada para a época. Depois, com o avanço da ciência, passou a ser uma realidade. 
Já se produzem tecidos, por exemplo, capazes de fazer o corpo dos atletas de natação desli-
zar pela água, gerando muita rapidez. Mas a nanotecnolgogia também pode trazer proble-
mas. Entre eles, a nanopoluição.

Você já imaginou uma poluição feita de micropartículas criadas em laboratório? 
Além de invisíveis como os vírus, essas micropartículas provavelmente não seriam absorvi-
das pelo nosso organismo e poderiam provocar danos para os quais ainda não temos defe-
sas. O futuro é sempre uma infinidade de possibilidades, não acha?

38 Faça uma lista das coisas que você acredita que serão possíveis no futuro graças à ciên-
cia e à tecnologia. Preencha o esquema abaixo. Para cada área, você pode colocar até 

Nano significa muito pequeno, mínimo, na nanotecnologia as medidas são tomadas em nanômetros 
(nm) que equivalem a um bilionésimo de metro. 

RETORNO

TERRA À VISTA: CIDADANIA

NAS ONDAS DA ÉTICA E CIDADANIA
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três dessas possibilidades. Para isso, leia e se informe sobre o que está rolando no mun-
do da ciência!

Imagine a seguinte situação: você se chama Heliodora e chegou de viagem e sua 
mãe, para lhe fazer uma surpresa, reformou todo o seu quarto. Ele ficou do jeitinho que 
você sempre quis. Tente imaginar como ele ficou: de que cor(es) ficaram as paredes? Que 
sensação essa(s) cor(es) lhe despertara(m)? Houve troca de móveis? O que há de novo? Sua 
mãe deixou algo do mobiliário antigo? Por que será que ela deixou justamente essa peça? 
Que detalhe de toda a arrumação lhe chamou mais a atenção? Por quê? Você ficou muito 
contente com a surpresa e quer dividir sua alegria com alguém, por isso, pegou o telefone e 
ligou para seu (sua) melhor amigo(a). 

Escreva essa história dando ênfase a sua conversa com seu(sua) amigo(a), cujo ob-
jetivo é descrever seu quarto novo com base nas perguntas que fizemos.

Quando seu texto estiver pronto, revise-o, atentando para o uso da pontuação que 
marca a troca de turnos no diálogo de seu telefonema (dois-pontos e travessão). Observe 
também quais palavras (substantivo, pronomes, verbos etc.), elipse ou expressões você uti-
lizou para referir-se a seu quarto, tema central de sua história.

No nosso percurso com a Língua Portuguesa, você visitou a acentuação gráfica das 
monossílabas tônicas, das oxítonas, das paroxítonas e das proparoxítonas. Em seguida, pas-
samos pela sinonímia e antonímia, observando como esses recursos podem atuar na coesão 
textual. Vimos também como se usam os dois-pontos e o travessão numa sequência dialo-
gal escrita e, de passo, visitamos o uso das reticências. Quanto aos gêneros textuais, viajaram 
conosco a fatura, a etiqueta e o telefonema. Com eles, exploramos a sequência descritiva 
e a dialogal. E, no final de nosso percurso, vimos também como a nossa língua é rica em 
mecanismos de coesão, e que a escolha entre um e outro depende de muitos fatores. Em 

Educação 

Saúde

Comunicação 

Combustíveis 

REGISTRANDO A VIAGEM

DIÁRIO DE VIAGEM
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Matemática, você revisou as unidades de capacidade e a relação entre volume e capacida-
de, relembrando como fazer a transformação entre elas; revisou as expressões algébricas e 
sistema de equações de 1º grau e viu como utilizar esses conhecimentos em situações do 
seu cotidiano. Em Cidadania, refletiu sobre a importância do consumo sustentável em rela-
ção à água; refletiu também, a partir de um texto do cacique Seatle, sobre a necessidade de 
preservar e cuidar da Terra; e pensou conosco sobre as possibilidades e perigos da nanotec-
nologia.

•	 Quer estudar português de uma forma divertida ao 
mesmo tempo em que lê um dos grandes autores da nossa 
literatura? Isso é possível com a leitura do livro Emília no País 
da Gramática, de Monteiro Lobato, o maior escritor brasileiro 
para adolescentes. Seus livros foram transformados em sé-
rie de televisão e seus personagens continuam encantando 
a todos. Veja um pequeno trecho das peripécias da boneca 
Emília no País da Gramática:

 “Emília, ao visitar os vícios da linguagem encarcera-
dos por Dona Sintaxe, revolta-se ao encontrar o Neologismo 
entre eles e o solta. 

– Não mexa, Emília – gritou Narizinho. Não mexa na 
língua que vovó fica danada... 

– Mexo e remexo! replicou a boneca batendo o pezi-
nho. E foi e abriu a porta e soltou o Neologismo dizendo: Vá 
passear entre os vivos e forme quantas palavras novas quiser!”

Mas você pode também aprender Matemática com 
esse autor. Leia o livro Aritmética da Emília. Nesse livro, depois 
da viagem ao País da Gramática, a turma do sítio resolve mon-
tar um circo para receber o país da Matemática. Algarismos 
arábicos, romanos, quantidades, números pares e ímpares, 
MMC, MDC... tudo se apresenta no Circo Sarrazani. A propósito, 
de pares e ímpares, Emília perguntou: 

“– Vamos ver quem sabe. Por que é que o par é ímpar?”
Será que você saberia responder?

Imagem extraída do site:

<http://urutau.proderj.rj.gov.br/bperj_ima-
gens/fotos/dia%20do%20livro.jpg>.

AUMENTANDO A BAGAGEM
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Nesta primeira aula, você vai conhecer um gênero textual muito comum atualmen-
te: a notícia. A partir daí, em Português, você revisará os conceitos de frase, oração e período. 
Em Matemática, será a vez aprofundar seus conhecimentos sobre divisão proporcional e, em 
Cidadania, você vai perceber a relação possível entre ética e empreendedorismo.

Pronto(a) para começar? Então, leia a notícia que escolhemos para você.

PRIMEIRA AULA

A área de Gestão e Negócios compreende tecnologias associadas aos instrumen-
tos, técnicas e estratégias utilizadas na busca da qualidade, produtividade e competitivida-
de das organizações públicas ou privadas de qualquer porte e ramos de atuação. Abrange 
ações de planejamento, avaliação e gerenciamento de pessoas e processos e caracteriza-se 
pelas tecnologias organizacionais, viabilidade econômica, técnicas de comercialização, fer-
ramentas de informática, estratégias de marketing, logística, finanças, relações interpesso-
ais, legislação e ética.

A partir desse tema que estará presente ao longo desta Unidade Didática, você es-
tudará, em Português, juntamente com os gêneros textuais notícia, capa e boleto, a dife-
rença entre frase, oração e período, revisará os termos essenciais e os termos integrantes da 
oração. Em Matemática, será a vez de revisitar a divisão proporcional, a porcentagem e os 
juros simples e compostos. Em Cidadania, discutirá sobre a relação entre ética e empreende-
dorismo e sobre como as políticas públicas auxiliam os cidadãos na defesa de seus direitos 
como consumidor.

PLANO DE VIAGEM

OBJETIVO DA VIAGEM
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Disponível em: <http://www.sebrae.com.br/integra_noticia?noticia=7629222>. Acesso em: 21 abr. 2009.

NOTÍCIA

PARADA OBRIGATÓRIA
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Para começar nossa viagem, nessa notícia, vamos observar onde ela foi veiculada. 
Como você deve ter observado, ela está na página do Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e 
Pequenas Empresas - SEBRAE (veja a logomarca no canto superior esquerdo).

Além disso, está ao lado de várias outras notícias dessa mesma empresa, como você 
pode ler na coluna do lado direito. Nessa coluna, intitulada Todas as Notícias você encontra 
cinco titulares, que são links que levam a outras notícias, todas do Sebrae. Então, você deve 
ter chegado à conclusão de que essa página tem como função informar as ações e serviços 
dessa instituição.

Vamos ao texto propriamente dito? Observe que, no primeiro parágrafo da notícia, 
o autor diz, de forma bem ampla, de que vai tratar. No parágrafo seguinte, ele especifica um 
pouco mais sobre o projeto.

No terceiro parágrafo ele define o que é o Projeto Despertar, para, no quarto pará-
grafo, explicitar o objetivo. Em seguida, explica por que o projeto surgiu, e finaliza mostrando 
como ele acontece. Volte à notícia e procure observar esses pontos que salientamos

A notícia é um gênero que pode ser veiculado em jornais, revistas, Internet e rádio. 
Portanto, ela pode se apresentar na modalidade oral ou escrita. Vamos conhecer um pouco 
sobre o gênero notícia? 

Na Unidade 3, você estudou o gênero reportagem e viu alguns elementos que o 
compõem: o quê, quem, como, quando, onde, e por quê. Esses mesmo elementos fazem 
parte da notícia. À semelhança da reportagem, ela também apresenta título, lead e corpo. 
Lembra o que significam? 

O titulo encabeça qualquer matéria jornalística. Ele busca, com muito poucas pa-
lavras, resumir o essencial do texto e sempre aparece em letras maiores que o restante da 
notícia. Ele é importante para chamar a atenção do leitor para a matéria. Por isso, o manual 
de estilo da Editora Abril, adverte: “o título é a chave. Para funcionar, precisa ter impacto. Sem 
impacto não chamará a atenção. Se não chamar a atenção será inútil”.

O lead é um relato sucinto dos aspectos essenciais do fato. Procura responder às per-
guntas essenciais do jornalismo (o quê, quem, como, quando, onde e por quê), com o intuito 
de prender a atenção do leitor.

O Corpo é o restante do texto, no qual se detalham as informações contidas no lead 
e se acrescentam outras.

Quanto à linguagem, busca-se utilizar uma variedade linguística prestigiada, mas 
que seja de uso comum, para que todos possam compreender sem dificuldades. Deve tam-
bém ser escrita em períodos e parágrafos curtos que facilitam a leitura. Dá-se preferência ao 
uso da ordem direta nos períodos (sujeito, predicado e complementos). 

Diz-se também que a linguagem deve ser clara, precisa, objetiva, imparcial e impes-
soal. Mas sempre é bom lembrar não há jornais neutros, nem informações imparciais. Isso 
porque a seleção do próprio fato, a forma como é apresentado, a seleção linguística com que 
o texto é construído, tudo isso já denota os interesses específicos de quem escreve ou dos 
proprietários do veículo de comunicação.

Vamos analisar essa teoria em nosso texto?
•	 Sobre o que nos informa a notícia? Sobre o Projeto Despertar.
•	 Quem participa: Secretaria de Educação e Cultura do Governo do Estado do Rio 

Grande do Norte, Sebrae e alunos de escola pública.
•	 Quando isso aconteceu? Desde 2003 até 2008 (o hoje da notícia precisa ser analisado 

DE OLHO NO TEXTO
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olhando a data de publicação que se encontra no início do texto no lado superior esquerdo).
•	 Onde isso aconteceu: Em 134 escolas do estado do Rio Grande do Norte.
•	 Por que o Projeto nasceu? Nasceu a partir de um levantamento.
•	 Como está sendo realizado? Nas escolas públicas, com carga horária de 96 horas, 

com conteúdo extracurricular e não obrigatório.
E agora, que tal praticar um pouco NAS ONDAS DO TEXTO?

1 Entre os objetivos do Projeto Despertar, está(ão):
I. Mostrar ao estudante como o empreendedorismo pode trazer novas perspectivas.

II. Ajudar a identificar oportunidades no mercado profissional.
III. Levar o aluno do Projeto a abrir um negócio.
IV. Chamar a atenção do aluno para o empreendedorismo no cenário socioeconômico 

mundial.
V. Preparar o estudante para oportunidades e desafios do mercado de trabalho.
a) Apenas I, II e III estão certas.
b) Apenas III, IV e V estão certas.
c) Apenas II e III estão certas.
d) Apenas IV e V estão certas.

2 Considerando sua inserção no texto, assinale a alternativa que apresenta uma paráfrase 
para o trecho “participa quem quiser”.
a) O conteúdo é extracurricular e não obrigatório.
b) Os alunos se candidatam para as turmas.
c) São selecionados por suas escolas.
d) Cabe à escola aplicar a metodologia.

3 Resuma o que foi tratado em cada parágrafo, seguindo o que se pede:
I. O que é o Projeto Despertar. 

II. Ele parte de que premissas.
III. Como ele se desenvolve.

Você já sabe que nós nos comunicamos por meio de textos, que se realizam em gê-
neros textuais, não é verdade? Esses textos, seja na modalidade oral ou escrita, estão cons-
truídos a partir de unidades menores que a gramática classifica como: frase, oração e perío-
do. Essas unidades interligadas geram o sentido do texto. 

Vejamos um exemplo: 
Ex.1: Educação para o futuro

Esse enunciado, que está presente na nossa notícia, é classificada como frase, por-
que possui sentido completo e é capaz de estabelecer comunicação. Não podemos esque-
cer que o sentido sempre é construído no texto. Essa frase que inicia o texto 1 desta Unida-

NAS ONDAS DO TEXTO

TERRA À VISTA: PORTUGUÊS
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de, lida em seu contexto, chama nossa atenção para a notícia e faz sentido, porque o que 
vem a seguir refere-se a uma ação educativa cujo foco é despertar nos adolescentes o senso 
de empreendedorismo. Por isso, a gente diz que ela faz sentido.

Vejamos agora outra frase também parte do texto 1:
Ex.2: Alunos do Rio Grande do Norte têm lições de empreendedorismo.

Compare os exemplos 1 e 2, observando a presença de verbos em cada um deles. 
Você deve ter percebido que, no exemplo 1, não existe verbo. Nesse caso, temos a frase 
nominal. No exemplo 2, existe um verbo. Dizemos, então, que se trata de uma frase verbal 
ou oração.

Nas frases verbais, os verbos constituem o núcleo estruturador. Por isso, a quantida-
de de orações de um período depende da quantidade de verbos presentes nesse período. 
Veja o exemplo e compare.
Ex.3: O Projeto Despertar mostra novos horizontes para alunos que cursam o ensino mé-

dio em escolas públicas.
No exemplo 3, existem dois verbos (mostrar e cursar), por isso, dizemos que existem 

duas orações. Quer comprovar? Vamos desmembrar as orações do nosso exemplo.
Ex.4: O Projeto Despertar mostra novos horizontes para alunos.

Ex.5: Esses alunos cursam o ensino médio em escolas públicas.
Observou que há um elemento que se repete nos exemplos 4 e 5 (alunos)? No 

exemplo 3, ele ocorre na primeira oração e é retomado pelo pronome que na segunda.
Leia o exemplo 4 outra vez. Observou que o nome do Projeto é Despertar? Se você 

fosse analisar isoladamente diria que se trata de um verbo, não é verdade? E isso é certo. Só 
que se considerarmos sua inserção no texto, ele passa a ser um substantivo próprio já que 
designa o Projeto.

Veja agora outro exemplo.
Ex.6: Com base nessas premissas, há cinco anos, o Sebrae no Rio Grande do Norte iniciou 

uma experiência que tem ajudado a transformar a vida de milhares de jovens alu-
nos do Ensino Médio de escolas públicas.
Quantas orações existem nesse exemplo? Colocamos os verbos em negrito para 

lhe ajudar. Contou certinho? Muito bem: são 4 orações. Será que você pensou que eram 5? 
Se isso aconteceu você deve ter esquecido a existência da locução verbal (tem ajudado). 
Lembrou agora?

Você já viu que um texto é composto por partes que se associam, formando um 
todo dotado de sentido. Estudou também que, dentre essas partes, destacam-se a frase e a 
oração. E agora você vai relembrar o que é período.

Você viu que o exemplo 6 é formado por 4 orações. Pois ele também é um exemplo 
de período. Daí, você pode concluir que o período é a frase que possui uma ou mais orações.

Dentro do texto, é fácil identificar o período, porque ele sempre tem processo ver-
bal (um ou mais de um) e, na escrita, inicia-se com letra maiúscula e termina com ponto final, 
ponto de interrogação, ponto de exclamação e, às vezes, com reticências. Observe:

RETORNO

A locução verbal ou perífrase verbal é um conjunto formado por um verbo auxiliar e um ver-
bo principal, que vem sempre numa forma nominal (gerúndio, infinitivo ou particípio).
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Ex.7: O conteúdo é extracurricular. 
O exemplo é uma frase, pois é uma sentença que estabelece sentido. É também uma 

oração, pois apresenta um processo verbal, associado ao verbo ser; logo, é um período, que 
será chamado de período simples ou oração absoluta, porque possui só um processo verbal. 

Compare com o exemplo 8.
Ex.8: Participa quem quiser.

Nesse caso, temos um período composto, pois temos a presença de dois processos 
verbais associados ao verbo participar e querer.

Agora está na hora de entrar NAS ONDAS DA LÍNGUA.

4 Considerando sua inserção no Texto 1, sobre a sentença A iniciativa nasceu em 2003, é 
correto dizer:

I. É uma frase.
II. É uma oração.

III. É um período.
a) Apenas I e II estão corretas.
b) Apenas II e III estão corretas.
c) Apenas I e III estão corretas.
d) Todas estão corretas.

Leia o trecho a seguir para responder à questão 5.

Hoje, 134 escolas fazem parte do projeto, que já beneficiou cerca de 15 mil 
alunos com conhecimentos sobre empreendedorismo. 

5 Observando os processos verbais, podemos dizer que esse trecho
a) É uma frase nominal.
b) É um período simples.
c) É um período composto por duas orações.
d) É um período composto por três orações. 

Ter espírito empreendedor é muito importante para quem deseja abrir seu próprio 
negócio. Mas nem sempre é possível se montar uma empresa sozinho. Para superar essa di-
ficuldade, algumas pessoas se reúnem parar abrir uma empresa, formando uma sociedade. 
Cada sócio receberá sua parte dos lucros da empresa de acordo com seu investimento no 
negócio. Para obter esses valores utilizamos a divisão proporcional.

NAS ONDAS DA LÍNGUA

CRUZAMENTO DE ROTAS
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DIVISÃO PROPORCIONAL

Acompanhe o exemplo a seguir.
Ex.9: Como foi visto na Parada Obrigatória de Língua Portuguesa, o Programa Despertar 

é uma iniciativa para que os jovens matriculados no Ensino Médio sejam empre-
endedores. Suponha que ao concluírem o curso de Técnico em Informática, Leka, 
Lika e Luka decidiram montar a empresa de desenvolvimento de softwares “IF-Soft”. 
Para tanto, Leka investiu R$ 9 000,00, Lika entrou com R$ 12 000,00 e Luka com R$ 
6 000,00. Em seus primeiros trabalhos desenvolvidos conseguiram obter um lucro 
de R$ 5 400,00 e resolveram dividir, de maneira que cada um recebesse um valor 
diretamente proporcional ao dinheiro investido. Quanto cada um recebeu? 
Associando incógnitas aos nomes dos três amigos, temos:
Leka = a Lika = b Luka = c
Como as partes do lucro serão diretamente proporcionais aos investimentos, temos 

que definir um fator de proporcionalidade (k) de modo que:
a/9 000 = k Þ a = 9 000 ∙ k
b/12 000 = k Þ b =12 000 ∙ k
c/6 000 = k Þ c = 6 000 ∙ k
Se somarmos as incógnitas a, b e c, teremos:
a + b + c = 9 000 ∙ k + 12 000 ∙ k + 6 000 ∙ k
a + b + c = 27 000 ∙ k
Como o lucro total é de R$ 5 400,00; podemos dizer que:
a + b + c = 5 400
Sendo assim,
27 000 ∙ k = 5 400 Þ k = 0,2
Então:
a = 9 000 ∙ k Þ a = 9 000 ∙ 0,2 Þ a = 1 800
b = 12 000 ∙ k Þ b = 12 000 ∙ 0,2 Þ b = 2 400
c = 6 000 ∙ k Þ c = 6 000 ∙ 0,2 Þ c = 1 200
Logo, Leka receberá R$ 1 800,00, Lika receberá R$ 2 400,00 e Luka terá direito ao 

valor de R$ 1 200,00.
A esse processo, dá-se o nome de divisão proporcional.

6 Três municípios do Rio Grande do Norte receberam do Governo Estadual R$ 1 000 000,00 
para investirem em obras de infraestrutura. Esse recurso deve ser  repartido  em  partes  
diretamente  proporcionais  em  relação  ao número de habitantes de cada cidade que 
são: A = 50 mil, B = 70 mil e C = 80 mil. Quanto recebeu cada cidade? 

7 Na Gincana do Conhecimento, parte da Semana Artística, Desportiva e Cultural (SEMA-
DEC 2010) do campus Mossoró, serão distribuídos para as 3 equipes participantes 4 700 
pontos de bônus no início da competição. Esses pontos irão ser distribuídos em quanti-

NAS ONDAS DOS NÚMEROS

TERRA À VISTA: MATEMÁTICA
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dade inversamente proporcional ao número médio de faltas às aulas dos participantes 
de cada equipe até a data do evento. Se a equipe Azul tiver média de 6 faltas, a equipe 
Verde tiver média de 8 faltas e a equipe Preta média de 10 faltas no semestre, quantos 
pontos de bônus cada equipe deverá receber no início da competição? 

MISSIVA 1
Eu acredito é na rapaziada

Que vai em frente e segura o rojão
Eu ponho fé é na fé da moçada

Que não foge da raia 
E segura o leão

(...)
(Gonzaguinha)

Caro Amigo Paulo.
Quando crescer, quero ser grande. Quero ser independente e poder tocar minha 

vida como achar que é melhor para mim. Estudo agora para, no futuro, conquistar minha 
cidadania, meu espaço na sociedade. Sei das dificuldades que vou enfrentar. Quer dizer, pen-
so que sei, pois o futuro é uma caixa fechada e só sabemos o que há dentro dela quando a 
abrimos. O que está lá dentro, nem sempre é o que gostaríamos, mas isso faz parte. Algumas 
conquistas são parte de meu plano pessoal, individual. É o meu sonho e eu vou perseguir a 
realização. No entanto, sei que esse também é um plano de muita gente de minha idade. Sei 
que nos angustiamos muito porque o caminho é incerto, difícil, mas tenho fé em mim e em 
minha geração. Sei que, no futuro, o mundo pode ser melhor e que nós somos responsáveis 
por isso agora, no presente. É só fazer as coisas certas, pensando sempre que cada conquista 
não pode ser alcançada sozinho, mas junto com outras pessoas, de maneira solidária e par-
tilhada. Espero que este seja o seu pensamento também, caro amigo, pois, se pensarmos 
assim, estaremos construindo o mundo que sonhamos. Ao contrário, se pensarmos que po-
demos, sozinhos, conquistar o mundo, arriscamos a nos tornar egoístas e só enxergarmos 
adversários ou inimigos. Estaremos reproduzindo o mundo no que ele tem de mais perverso 
e cruel. Eu, de minha parte, quero ser grande, mas quero que todos cresçam comigo, ao meu 
lado e se tornem grandes, porque pensam em um mundo melhor, mais justo.

Aguardo resposta sua.
Um abraço do amigo,

Pedro

TERRA À VISTA: CIDADANIA

NAS ONDAS DA ÉTICA E CIDADANIA

8 A carta de Pedro para Paulo nos permite fazer uma reflexão sobre as posturas que deve-
mos ter em nossa vida no processo de conquista de nossa cidadania. Abaixo, você tem 
uma lista de posturas que contrastam com o pensamento de Pedro, que pensa em ser 
grande, agindo de forma ética e cidadã. Escreva a postura que Pedro terá, segundo o 
que diz sua carta. Siga o exemplo:

•			Individualismo:			Coletividade
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Nessa segunda etapa de nossa viagem, você estudará, em Português, o gênero capa 
e revisará os termos essenciais da oração e a relação que ocorre entre eles. Em Matemática, 
visitará a porcentagem, e, em Cidadania, refletirá sobre como as políticas públicas ajudam o 
cidadão, garantindo o cumprimento de direitos.

CAPA

SEGUNDA AULA

1. Inimigo; 2. Adversários; 3. Incerteza; 3. Descrença; 4. Competitividade

PARADA OBRIGATÓRIA

OBJETIVO DA VIAGEM

DE OLHO NO TEXTO

Você que leu o Texto 2 com cuidado, deve ter percebido que se trata da capa 
de uma Revista do SEBRAE, conforme pode ser comprovado pela logomarca no canto 
superior esquerdo. 

De que trata essa revista? Veja o que encontramos ao ler nosso texto “controlar as 
finanças”, “controlar o estoque”, “administrar os custos”. Ficou fácil, não? O assunto é vendas, 
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e mais: é um curso de vendas. Olhe como a ilustração ajuda a passar essa ideia. A ilustração 
da capa é o desenho de um homem com uma calculadora e uma caneta fazendo anotações, 
como se estivesse estudando. 

Dissemos que o Texto 2 é uma capa. Capa de 
revista, capa de livro... você já deve ter visto muitas, não 
é verdade? Mas já parou para pensar qual a sua função 
ou quais seus elementos característicos ou sua variação 
linguística? Pois é isso que vamos fazer agora: analisar o 
gênero capa. 

Veja as duas capas que colocamos como exem-
plos, uma de um livro e outra de uma revista comercial. 
Compare com o Texto 2. Que elementos em comum você 
poderia destacar?

Se você pensou em figuras, desenhos ou ilustra-
ções, acertou! A capa é uma espécie de porta de entrada 
para a revista ou o livro, então, ela precisa chamar a aten-
ção do leitor, e esses elementos cumprem esse papel, 
principalmente aliados às cores. Então, você deve ter con-
cluído que a linguagem não verbal é presença constante 
em uma capa.

E quanto à linguagem? Veja que todas as três capas estão escritas em uma variação 
prestigiada, mas numa linguagem acessível a todos. Os enunciados são curtos, com frases 
nominais ou períodos com no máximo duas ou três orações. Por que será isso? 

Ora, os livros e revistas estão 
sempre em bancas de revistas, em livra-
rias, bibliotecas ou estantes em geral e, 
claro, precisa comunicar de forma rápi-
da e precisa. É importante lembrar que 
a união entre o verbal e o não verbal é 
fundamental para que isso ocorra.

Olhe agora para as capas das 
duas revistas e compare com a capa do 
livro. O que você percebe em relação à 
quantidade de textos? 

Você deve ter percebido que a 
capa do livro é muito mais econômica 
em termos de texto escrito do que a 
capa das revistas. Na capa do livro, os 
elementos obrigatórios são o nome do 
autor ou organizadores, o título e subtí-
tulo (se tiver) e a logomarca da editora. 
Procure-os na figura 1. Já na capa das 
revistas, encontramos, além do nome 
da revista, algumas chamadas para o 
que você pode encontrar na sua leitura, 
por exemplo:

Figura 1  

Figura 2  
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Ex.10:  

Ex.11:  

Essas chamadas são como links que vão levar você para “dentro” da revista, buscando 
o assunto que mais lhe interessou. Que tal agora praticar um pouco NAS ONDAS DO TEXTO?

9 A leitura atenta do Texto 2 permite concluir que ele é a capa de uma revista
a) Sobre o SEBRAE.
b) Que faz parte de uma coleção de um curso sobre vendas.
c) Que ensina a calcular os lucros com vendas em uma loja.
d) Cuja finalidade é apresentar histórias reais de quem trabalha com vendas.

10 A fisionomia do homem que ilustra o Texto 2 leva a pensar que o curso
a) É fácil e de graça. 
b) É para gente que sabe e faz.
c) Pode ser feito em pouco tempo.
d) Pode trazer benefícios para a administração de seu negócio.

11 Comente a capa do livro da Profa. Irandé (figura 1 desta nossa aula), tendo como foco a 
união entre o texto verbal e o não verbal. 

12 O tema da reportagem central da Revista Viagem & Turismo (figura 02 desta nossa aula) 
é como viajar barato pelo Nordeste. Que elementos podem comprovar esta afirmativa?

I. A fotografia de uma praia deserta.
II. O título da reportagem: Nordeste bacana e barato.

III. A indicação dos preços em enunciados construídos com a preposição “desde”.
a) Todas estão corretas.
b) Apenas I e II estão corretas.
c) Apenas I e III estão corretas.
d) Apenas II e III estão corretas.

Na primeira aula desta Unidade, você viu que, nas frases verbais, o verbo é o núcleo 
estruturador. Vamos ampliar um pouco essa noção? Compare os exemplos.
Ex.12: A gente sabe.

Ex.13: Eliene administra os custos e as vendas de sua loja.
Vamos analisá-los? Em ambos, percebemos que há algo que se fala sobre alguém. 

Na primeira oração, o alguém seria a gente, na segunda, Eliene. Esse termo sobre o qual se 
fala é o sujeito.

NAS ONDAS DO TEXTO

TERRA À VISTA: PORTUGUÊS
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Por outro lado, o algo é, na primeira frase, apenas o processo verbal expresso pelo 
verbo saber; na segunda, administra os custos e as vendas de sua loja. Esses são os predica-
dos dos nossos exemplos. Esse termo que comunica algo de um sujeito é o predicado.

Sujeito e predicado... já lembrou? Muito bem! Você já percebeu que a nossa análise, 
recaiu sobre os termos essenciais da oração. Em sua gramática, você tem que:

Sujeito é o termo da oração a respeito do qual se faz uma declaração.
Predicado é o termo da oração que declara alguma informação (predicação) 

a respeito do sujeito.

Mas é bom lembrar que existem orações sem sujeito quando a predicação não 
se refere a um sujeito. É o caso das orações construídas com verbos impessoais, como nos 
exemplos 14 e 15.
Ex.14: Choveu muito ontem.

Ex.15: Faz muito calor no Nordeste.
Vamos continuar? Entre os termos essenciais da oração, ou seja, entre o sujeito e o 

predicado, quando se trata das variantes de prestígio social, existe uma relação de solidarie-
dade que deve ser observada. É a concordância.

Você já estudou a concordância nominal, que é a relação entre o substantivo e as 
palavras que gravitam em torno dele. Já a relação entre o sujeito e o predicado é chamada, 
na gramática, de concordância verbal, porque o verbo do predicado se flexiona para concor-
dar com o sujeito da oração.

Vamos dar uma olhada na concordância?
Ex.16: A gente faz.

No exemplo 16, o verbo fazer está na terceira pessoa do singular para concordar 
com o sujeito A gente que é um pronome, que, apesar de fazer referência a um grupo, pede 
o verbo na terceira pessoa do singular. Se colocarmos um sujeito composto ou no plural, o 
verbo teria que se flexionar para concordar com esse sujeito.
Ex.17: Nós fazemos.

Esses exemplos mostram a regra básica da concordância verbal no português formal:

Você pode estar se perguntando: qual a diferença entre usar a forma a gente faz ou 
nós fazemos, já que elas têm o mesmo significado? 

Você se lembra que falamos sobre variação linguística? Lembra que existem varia-
ções mais formais ou mais informais?

Pois bem. A primeira forma é mais utilizada em contextos de informalidade e a se-
gunda em situações mais formais. Também podemos dizer que a primeira forma é mais co-
mum na oralidade que na escrita. 

Continuemos. 
No caso das orações com verbos impessoais, em relação à concordância, como não 

existe sujeito a que se faça referência, o verbo fica sempre no singular.
Ex.18: Há duas horas comprei a Revista Viagem & Turismo.

O verbo concorda em número e pessoa com o sujeito.
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Para finalizar, uma observação. Você sabia que a concordância verbal evita a repe-
tição do sujeito, que é, então, reconhecido pela flexão verbal? Pois é isso mesmo! É um caso 
de elipse que você estudou na coesão, ou seja, é a concordância verbal promovendo a coe-
são textual. Para representar a elipse, ou seja, a ausência de uma palavra ou de uma expres-
são que fica implícita no texto, usamos o símbolo Ø. Quer ver um exemplo?
Ex.19: Sonhe Ø. Planeje Ø. Embarque Ø.

Quem vai sonhar, planejar e embarcar? O leitor da Revista Viagem & Turismo, ou 
seja, existe um você que é o sujeito dessas três orações e não há necessidade de explicitá-lo 
porque a flexão dos verbos já diz tudo!

Agora, para relaxar, entre NAS ONDAS DA LÍNGUA.

13 Indique os sujeitos das orações dos seguin-
tes períodos. 

I. Irandé Antunes é a autora do livro Para 
além da gramática.

II. Saiba como fazer o controle de estoque e 
de vendas para não ter prejuízo. 

III. Viajar pelo Nordeste pode sair barato.
Para responder ao que pedimos nas 

duas questões seguintes, leia o texto ao lado.

14 Ao final do curso de vendas, a conferência 
das mercadrias passou a ser feita por Adaíl-
ton e Lucilene. Reescreva o primeiro período 
do texto, informando que a ação é dos dois.

15 Na primeira fala de Lucilene:
I. Retire uma frase nominal. 

II. Considerando sua inserção no texto, qual 
sua função? 

16 Qual o sujeito da primeira fala de seu 
Adaílton?

Seu Adaílton está mais atento ao controle das compras e vendas de sua loja. Desse 
modo, conseguirá ao final do mês retirar uma porcentagem do faturamento total para seus 
gastos pessoais. No próximo TERRA À VISTA MATEMÁTICA, estaremos tratando exatamente 
do assunto porcentagem. Vamos lá!

CRUZAMENTO DE ROTAS

NAS ONDAS DA LÍNGUA
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TERRA À VISTA: MATEMÁTICA

PORCENTAGEM

Frequentemente estamos em contato com valores expressos em porcentagem. Ela 
é utilizada para calcular empréstimos e aplicações, expressar índices, descontos, aumentos 
e taxas de juros. 

Os números percentuais são representados na forma de fração centesimal (deno-
minador igual a 100), podendo aparecer na presença do símbolo de porcentagem (%) e na 
forma de número decimal. Observe alguns exemplos no quadro a seguir:

PORCENTAGEM RAZÃO CENTESIMAL NÚMERO DECIMAL

2% 2/100 0,02
4,7% 4,7/100 (47/1 000) 0,047
53% 53/100 0,53

100% 100/100 1
620% 620/100 6,2

Para você entender melhor onde é utilizada a porcentagem vamos ver, então, 
alguns exemplos:
Ex.20: Nas lojas “Eletro kado”, uma televisão é vendida por R$ 1 200,00, podendo ser parce-

lada em até 6 vezes. Caso seja adquirida à vista, a loja oferece um desconto de 15% 
sobre o valor. Qual o preço da televisão na compra à vista?
Temos mais de uma maneira de realizar o cálculo do valor com desconto.
Utilizando a razão centesimal, temos que 15% = 15/100, então:
15/100 ∙1200 = (15 ∙ 1 200)/100 = 18 000/100 =180
Ou seja, se o desconto será de R$ 180,00, o valor pago pela televisão será:
R$ 1 200,00 - R$ 180,00 = R$ 1 020,00
Utilizando o número decimal, temos que 15% = 15/100 = 0,15, então:
0,15 ∙ 1 200 = 180
Logo,
R$ 1 200,00 - R$ 180,00 = R$ 1 020,00
Numa terceira maneira temos que o valor de venda do produto representa 100%, 

com o desconto de 15% estaríamos pagando 85% do valor do produto, logo:
85% = 85/100 = 0,85
Para determinar o preço final do produto à vista, temos:
85/100 ∙ 1 200 = (85 ∙ 1 200)/100 = 1 020,00/100 = 1 020 ou 0,85 ∙ 1 200 = 1 020
Dessa forma, o valor a ser pago também seria de R$ 1 020,00.

Ex.21: No concurso ProITEC 2010, foram corrigidas as produções textuais de 2 670 candi-
datos. Desses, 560 concorriam a vagas nos cursos do Campus Natal-Central. Expres-
se em porcentagem o valor aproximado de candidatos do programa que concor-
riam a vagas no Campus Natal-Central.
Para resolver esse problema podemos utilizar uma regra de três simples. 
                                                        CANDIDATOS     PORCENTAGEM
TOTAL                                                    2 670                        100%
CAMPUS NATAL-CENTRAL                560                            x
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Igualando o produto dos meios com o produto dos extremos, temos:

2670 ∙ x = 560 ∙ 100
x = 56 000/2 670
x  @   20,97

Portanto, aproximadamente 21% dos candidatos do ProITEC que tiveram sua pro-
dução textual corrigida concorriam a vagas do Campus Natal-Central.
Ex.22: “Seu Manuka” comprou uma impressora por R$ 400,00 e colocou à venda, em sua 

loja, com um acréscimo de 50% no valor. Após alguns dias, a pedido de um cliente, 
deu um desconto de 40% sobre o valor de venda, pensando que dessa forma teria 
um lucro de 10% em relação ao preço que pagou pela impressora. “Seu Manuka” 
teve lucro ou prejuízo? Qual foi esse valor?
Para o valor de compra mais 50%, temos:
400 ∙ 1,5 = 600
Logo, a mercadoria passou a custar R$600,00.
Como “Seu Manuka” deu um desconto de 40% sobre o preço de venda, então, cal-

culamos que:
600 ∙ 0,6 = 360
Portanto, como “Seu Manuka “comprou a impressora por R$ 400,00 e a vendeu por 

R$ 360,00, obteve um prejuízo de R$ 40,00.

17 Marcos tem 20 anos e Deco tem 12 anos. A idade de Deco é quantos por cento da idade 
de Marcos?

18 Ao comprar uma geladeira que custava R$ 1.500,00, Fernanda obteve um desconto de 
12%. Por quanto Fernanda comprou a geladeira?

19 Mônica ganhou uma caixa com 28 bombons. Se ela já comeu 75% dos bombons da cai-
xa, quantos bombons ainda restam?

20 Um garçon carregava em uma bandeja uma certa quantidade de copos. Para auxiliar um 
amigo ele permitiu que colocasse em sua bandeja uma quantidade de copos correspon-
dente a 10% dos que já carregava. Infelizmente, ao caminhar em direção à cozinha, tro-
peçou e quebrou 10% dos copos que estavam na bandeja, naquele momento. Depois 
desse incidente, o garçon ficou com a mesma quantidade de copos que carregava no 
início? Indique o valor em porcentagem.

21 Os “enxugadores de gelo” receberiam um aumento salarial de 6%, mas graças à inter-
venção do seu sindicato, esses profissionais conseguiram 120% de aumento sobre o 
percentual original de 6%. Qual foi o percentual de reajuste conseguido? 

NAS ONDAS DOS NÚMEROS
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A RÉPLICA

Caro Pedro,

Fiquei feliz ao receber sua carta. Por esses dias estive justamente pensando nes-
sas questões que você levanta. De fato, há muitas coisas importantes para conquistarmos. 
Como diz Raul Seixas, “ Tenho uma porção de coisas grandes pra conquistar e eu não posso 
ficar aqui parado.”  Mas, como você, eu também penso que não podemos conquistar essas 
coisas a qualquer custo. Pelo visto, você tem consciência de que é melhor ser solidário, com-
panheiro, do que ser competitivo. Não que não possamos ter ambições e perseguir nossas 
conquistas, pelo contrário: devemos, sim, buscar nosso espaço, mas sem sermos arrivistas, 
desonestos. Nosso espírito de empreendedorismo não pode desconsiderar que o mundo foi 
feito não somente para nós, mas para todos. Investir em nosso futuro, pensar em sucesso, 
garantir nossos direitos, exercer nossa cidadania são coisas saudáveis e boas, desde que an-
coradas pela ética e pelo reconhecimento de que esses direitos são para todos, sem distin-
ção de posição social, étnica, religiosa, enfim. Me agrada muito saber que tenho um amigo 
com quem posso partilhar ideias e projetos de vida, sem medo de ser passado para trás. 
É isso aí, amigo! Continue pensando assim que com certeza teremos sucesso e estaremos 
fazendo nossa parte na construção de um mundo melhor.  Mas... gostaria de lhe perguntar 
uma coisa: você não acha que isso, além de depender de nossa postura individual e coletiva, 
depende também de garantias oferecidas pelo Estado? O que você acha?

Um abraço do amigo,
Paulo

22 Depois de ler a carta, reflita um pouco e destaque quais ideias contidas na carta de Paulo 
se aproximam das ideias da carta de Pedro e o que ele acrescenta às ideias de seu amigo. 
Para isso, volte à leitura da carta na aula 1.

TERCEIRA AULA

Em Português, você estudará o gênero boleto bancário e visitará os termos inte-
grantes da oração. Em Matemática, será a vez de revisitar os juros simples e compostos e, 
em Cidadania, vai compreender que o Estado é responsável por garantir seus direitos como 
cidadão, por meio de instituições públicas.

TERRA À VISTA: CIDADANIA

NAS ONDAS DA ÉTICA E CIDADANIA

OBJETIVO DA VIAGEM
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BOLETO BANCÁRIO

Pagando até o vencimento, você evita:
Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
-Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
-Com + de  90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao
Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número

Oi já disponibiliza contas em braile para o seu oi fixo.
Informações pelo 103-31 ou nas Lojas Oi Atende.

RESUMO DA FATURA

VALOR A PAGAR
VENCIMENTO

R$ 68 , 38

65,64
63,66

1,95

0,00

0,00

2,74

02/04/2009

SERVIÇOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO
LIGAÇÕES PARA CELULAR

SERVIÇOS DE TERCEIROS

OUTROS VALORES

SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS

SERVIÇOS OI FIXO

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO LOCAL TELEFONE/CONTRATO CJ SU CONTA DV VALOR A PAGAR R$ VENCIMENTO
00101688777- 03199 XXXX - XXXX 0 2 03/2009 5 68,38 02/04/2009

FATURA N.: 1000019360450

TELAMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ:   33,000. 118/0016-15  -  INSC. ESTADUAL : 20.054.091-2
AV PRUDENTE DE MORAIS, 757 - NATAL - RN CEP: 59020-400
MATRIZ CNPJ:  33.000.118/001-79

ANTÔNIA ANTONIETA DA SILVA

FIXO

84640000000-2      68380024030-4     02503190322-9     15240020903-6

Com certeza você conhece esse tipo de texto, não? Vamos lê-lo com mais atenção? 
Você tem um telefone pós-pago e mensalmente recebe uma fatura em que estão discrimi-
nados todos os serviços prestados com o respectivo valor a ser pago. Outro documento que 
vem junto com essa fatura é o boleto ou bloqueto bancário para pagamento como esse que 
apresentamos. 

O que você olha primeiro quando recebe sua conta? A data de vencimento e o valor 
a pagar, não é isso? Muito bem! Essas informações vêm expressas no campo valor a pagar 
que você encontra no alto, à direita seguida pela data em que deve ser pago, no campo ven-
cimento. Essas informações se encontram tanto no Resumo da Fatura como também vêm 
repetidas na segunda metade do texto que é o boleto propriamente dito.

Mas existem outras informações interessantes. A quem foi paga essa conta, ou seja, 
quem é o cedente? Um boleto é pago a um banco que repassa para o prestador de serviço 
ou cedente. No caso do nosso texto, o cedente é a Telemar Norte Leste S/A. Essa informação 
pode ser vista ao lado da logomarca da empresa. Quem pagou, ou seja, que é o sacado e o 
que pagou? Essas informações estão no final do boleto: D. Antônia Antonieta da Silva pagou 
a fatura nº 1000019360450, referente ao consumo de seu telefone no mês de março.

Agora só mais uma informação: observe que existe uma série de números acima do 
feixe de linhas. É a representação numérica do código de barras. 

A linha digitável é baseada no valor do código de barras e serve para pagamento 
via Internet ou quando o código de barras está danificado. Esses números resumem todas 
as informações que estão expressas em língua portuguesa no boleto. E mais: esse feixe de 
linhas praticamente repete em “linguagem de máquina” todas essas informações. Quantas 
formas de dizer uma mesma informação!! 

A linguagem utilizada é muito objetiva, constituída em sua maioria de frases nomi-
nais e mesclada com a linguagem matemática.

Vamos nos deter no gênero boleto? Ele é um documento que serve para que se 

PARADA OBRIGATÓRIA

DE OLHO NO TEXTO
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possa pagar, no banco, nos caixas eletrônicos ou por Internet, um serviço ou um objeto que 
se tenha comprado. Portanto, ele é um título de cobrança. É comum encontrarmos nesse 
gênero campos com a logomarca o nome e o número do banco onde devemos pagar a 
compra feita ou o serviço prestado, o valor a ser pago, a data de vencimento, que indica até 
quando o boleto pode ser pago sem a incidência de juros, e, no caso de atraso no pagamen-
to, em alguns boletos, existe um espaço para o preenchimento do valor da multa e o valor 
total a ser pago. Nos casos em que os juros por atraso vêm na fatura seguinte, esse campo 
não aparece. Se o pagamento for feito em várias parcelas ou numa parcela única, isso tam-
bém virá indicado no boleto. 

É importante lembrar que o boleto só terá valor legal para demonstrar o pagamen-
to de um objeto ou serviço, se ele contiver a autenticação mecânica do banco, se for pago 
em banco; ou se você anexar a ele o comprovante de pagamento emitido pelo caixa eletrô-
nico ou o comprovante impresso, em caso de ser pago pela Internet. 

Logo abaixo de todas essas informações, visualizamos o código de barras. A esse 
feixe, que codifica informações para pagamento eletrônico de boletos e faturas chamamos 
código de barras. A espessura das linhas representa “0” ou “1” em binário. No total, o código 
de barras é composto por 44 dígitos numéricos, que representam o valor, data de vencimen-
to, entre outras informações do boleto. Ele está escrito em linguagem de máquina e só pode 
ser lido através de leitores óticos ou scanners. Por isso, as mesmas informações que iden-
tificam o boleto e que estão no código de barras (o número do documento, o número de 
parcelas, o valor a pagar, a data de vencimento) vêm expressas numericamente de maneira 
codificada, a fim de que nós possamos lê-lo. 

Com certeza você já viu, o código de barras em produtos que você adquiriu no co-
mércio. Qual seria a sua função? Qual a sua importância? O código de barras facilita a comu-
nicação nacional e internacional entre diversos parceiros comerciais. Por isso, ele é forma-
do por padrões globais que permitem a identificação exclusiva e inequívoca de produtos, 
serviços e locais. Esses códigos contêm dados que permitem o processamento automático 
dos itens e das comunicações eletrônicas, assim como permitem que se possa determinar o 
percurso do produto desde a matéria-prima até o consumidor final. 

No nosso dia a dia, o código de barras agiliza o processo de compra e venda. Quan-
do o leitor ótico de uma loja lê o código de barras do produto, aparecem no visor, no míni-
mo, as seguintes informações: o nome do produto e o preço. Se o leitor ótico for de um caixa 
eletrônico, imediatamente as informações são repassadas para o boleto ou fatura virtual e 
você não precisa digitar nada. Além disso, uma empresa pode fazer uma promoção em nível 
nacional e imprimir o valor do produto no código de barras e, então, qualquer cidadão pode 
comprar esse produto pelo mesmo preço em todo território brasileiro. Legal, não é mesmo?

Como o código de barras traz expresso o valor, é importante que você sempre con-
fira o preço do produto no momento em que o caixa faz a leitura ótica, porque, se houver 
divergência, deverá sempre prevalecer o valor menor. Essa é uma atitude que vai lhe ajudar 
a defender seus direitos como consumidor!

NAS ONDAS DO TEXTO

23 A leitura do boleto permite afirmar que 
a) O valor de ______ deve ser pago até ___/___/___.
b) Não sendo pago até a data prevista, o usuário terá que pagar multas de _______ e  

juros de _______ ao mês. 
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24 O Texto 3 tem por objetivo principal informar ao leitor 
a) Quem é o cedente.
b) Os serviços que devem ser pagos.
c) A data do vencimento e o valor a ser pago.
d) O que é e para que serve um boleto de bancário.

25 O boleto bancário caracteriza-se por ser
a) Um documento para débito em conta.
b) Um título para pagamento bancário. 
c) Uma relação dos serviços que devem ser pagos.
d) Um documento para cobrança de juros e multas.

26 Identifique no boleto a seguir:

a) O cedente
b) O sacado 
c) O valor a pagar
d) A data de vencimento 
e) A multa a ser cobrada por dia em caso de atraso no pagamento

TERMOS INTEGRANTES DA ORAÇÃO

Você já estudou os termos essenciais da oração na segunda aula desta Unidade. Ago-
ra chegou a vez de relembrar os termos integrantes. Lembra quais são? São os complementos 
verbais (objeto direto, objeto indireto e agente da passiva) e o complemento nominal. 

Que tal desembarcar nessa terra? Você já sabe que, nas frases verbais, os verbos 
constituem o núcleo estruturador. Em alguns casos, ele tem uma significação muito definida 
e sua ação não está referida em qualquer outro termo da oração.

TERRA À VISTA: PORTUGUÊS
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É o caso do exemplo a seguir.
Ex.23: Seu Adaílton não dormiu. 

Nesse caso, o verbo é classificado como intransitivo.  Em outros casos, há a necessi-
dade de uma complementação. Veja o exemplo.

     

Observe que, nesse exemplo, abre-se um leque de possibilidades que podem ser 
disponibilizadas, ou seja, que podem complementar o sentido do verbo disponibilizar. Daí a 
necessidade de delimitar. A esse delimitador chamamos de complemento verbal, que é um 
termo integrante das orações. Aos verbos que necessitam de complementação chamamos 
de transitivos.

Mas é sempre bom lembrar que a transitividade do verbo pode mudar. Ou seja, em-
bora um verbo seja corriqueiramente empregado como transitivo, ele pode ser usado como 
intransitivo ou vice-e-versa. Veja o exemplo:
Ex.24: Seu Adaílton não dormiu um sono tranquilo.

Ex.25: Depois da cirurgia, ele conseguiu ouvir. (significa que era surdo e já não é mais)
Vamos entrar um pouco mais na terra dos complementos verbais?
Existem complementos que necessariamente devem vir sem preposição. São deno-

minados de objeto direto.

Ex.26:  

Mas também existem complementos que necessariamente devem vir preposicio-
nados. São denominados de objeto indireto.

Ex.27:  

E quando, nesses dois casos, falamos em necessariamente, significa que utilizar ou 
não a preposição seria um erro linguístico, porque seria uma construção estranha a qualquer 
variação da língua. Mas existem verbos que são utilizados com regências diferentes quando 
o falante está numa situação mais formal ou menos informal. É comum, por exemplo, que 
pessoas escolarizadas, com nível superior, usem o verbo assistir com transitividade diferente 
dependendo do contexto de sua produção.

Contas em braile

Portabilidade ilimitada

Boletos on-line

Fatura digital

A Oi já disponibiliza 

A Oi disponibiliza contas em braile.
objeto direto

predicado

Seu Adaílton gosta de Lucilene.
objeto indireto

predicado
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Qual seria a diferença entre esses usos? Para responder a essa pergunta, leia atenta-
mente o pequeno diálogo que criamos.

Percebeu? Você lembra que dissemos que o sujeito é o termo da oração sobre o 
qual se diz algo. Portanto, ele é o centro da informação, concorda? No momento em que 
temos mercadoria como sujeito na voz passiva, a ênfase recai sobre esse sujeito. Quando, 
por outro lado, usamos a voz ativa e colocamos Adaílton como sujeito, ele passa a ser o 
centro da informação. Observe que, embora a informação seja a mesma, o sentido é um 
pouco diferente.

Vamos prosseguir? Além dos complementos verbais anteriormente estudados há 
também outro termo integrante da oração: o complemento nominal. Veja:

– Lu, quem conferiu a mercadoria?
– Adaílton.
– Quem? Não entendi...
– A mercadoria foi conferida por Adaílton!
– Adalton ou Adaílton?
– Eu já disse: Adaílton conferiu a mercadoria.

O verbos assistir apresenta duas regências: a transitiva direta, significando prestar 
assistência; ou indireta, no sentido de presenciar ou ver. No nosso cotidiano, independente-
mente de escolarização, nós falantes usamos com mais frequência esse verbo como transiti-
vo direto para as duas significações. Veja os exemplos:
Ex.28: Seu Adaílton assistiu as aulas do curso de vendas.

Ex.29: Lucilene assistiu sua irmã que estava enferma.
 Portanto, é o emprego nos enunciados que dirá se um verbo é intransitivo ou tran-

sitivo direto ou indireto, e, consequentemente, apenas no uso você pode identificar se o 
complemento verbal é um objeto direto ou indireto.

Outro termo integrante da oração é o agente da passiva que é o responsável pela 
ação no caso da voz passiva do verbo, lembra? Nesse caso, o sujeito não realiza a ação, que 
é realizada pelo agente da passiva (por Adaílton). 

Ex.30:  

Essa informação poderia ser transmitida na voz ativa. 

Ex.31:  
agente da passiva

predicadosujeito

Adaílton conferiu a mercadoria.

A mercadoria foi conferida por Adaílton.
agente da passiva

predicadosujeito
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Ex.32:  

O exemplo 32 é uma oração que tem sujeito e predicado. Seu verbo é transitivo di-
reto (comparar) e tem complemento (a diferença). Mesmo assim, quando lemos esse enun-
ciado, somos levados a perguntar: Seu Adaílton compara a diferença de quê, entre o quê? 
E você sabe por que temos essa sensação de incompletude do sentido? É que a palavra 
diferença, nesse contexto, precisa de um complemento. Veja agora:

Ex.33:  

O complemento nominal pode integrar o sujeito, o predicado, o objeto direto, 
o objeto indireto, o agente da passiva, o aposto, o adjunto adverbial e o vocativo.

Agora a oração tem sentido completo. Por quê? Porque acrescentamos o que fal-
tava: o complemento nominal. Aliás, você sabe por que esse complemento é chamado de 
nominal? É fácil. É porque a palavra diferença é um substantivo, ou seja, um nome. O seu 
complemento é, portanto, um complemento nominal. Não se esqueça que o complemento 
nominal se liga ao nome sempre através de uma preposição.

Antes de entrar NAS ONDAS DA LÍNGUA, revise os termos integrantes da oração.

27 Qual a diferença entre um complemento verbal e um complemento nominal?

28 O termo em destaque na oração “O curso já beneficiou cerca de 15 mil alunos com co-
nhecimentos sobre empreendedorismo.” é um:
a) Objeto indireto.
b) Objeto direto.
c) Complemento nominal.
d) Agente da passiva.

29 Leia a oração que segue e responda ao que se pede:

objeto direto

predicadosujeito

Seu Adaílton compara a diferença.

objeto direto

predicadosujeito

Seu Adaílton compara a diferença entre as vendas e o estoque dos produtos.

NAS ONDAS DA LÍNGUA
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No lado esquerdo do boleto bancário apresentado na PARADA OBRIGATÓRIA deste 
capítulo você pode ver as seguintes informações:

Pagando até o vencimento, você evita:
Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.

As cobranças de multa, juros e descontos são muito comuns em transações finan-
ceiras e de compra e venda. Na TERRA À VISTA MATEMÁTICA iremos relembrar alguns exem-
plos de cálculos que envolvem os juros simples e compostos.

Cerca de 15 mil alunos já foram beneficiados pelo curso com conhecimentos 
sobre empreendedorismo

 
a) Essa oração está na voz ativa ou passiva?
b) Compare a oração desta questão com a da questão anterior e explique que diferença 

de sentido existe entre elas?
c) Indique o agente da passiva.

JUROS SIMPLES E COMPOSTOS

Para se comprar um produto, caso não tenha o dinheiro para fazer o pagamento à 
vista, você teria como opções parcelar o valor da compra ou fazer um empréstimo. Em am-
bas as opções de compra (fazer um empréstimo para pagar à vista ou parcelar), normalmen-
te, você teria que pagar uma quantia a mais do que o valor inicial. A essa quantia excedente 
denominamos juros.

Você também paga juros quando não efetua em dia o pagamento de suas contas 
de aluguel, água, energia, telefone, entre outros. No caso da situação descrita anteriormen-
te, caso o pagamento não tivesse sido feito na data especificada, também seriam cobrados 
juros.

Os juros não aparecem somente para “atrapalhar” suas finanças. Quando você faz 
algum tipo de aplicação financeira, como por exemplo, a caderneta de poupança, ao final de 
cada mês você recebe o acréscimo de um valor ao seu saldo aplicado.

Quando os juros a serem pagos forem um valor fixo (em porcentagem) a ser acres-
cido sempre sobre o valor inicial durante determinado período de tempo, essa quantia é 
denominada juro simples.  

Vejamos um exemplo de aplicação dos juros simples.
Ex.34: Suponha que Leka, Lika e Luka desejem adquirir um novo computador para sua 

empresa desenvolvedora de softwares. Porém o preço desse equipamento é de R$ 
2 600,00 e a empresa só dispõe esse mês de R$ 1 400,00. O vendedor sugere que 
eles deem esse valor de entrada e que o restante seja pago daqui a dois meses com 
juros simples de 3% ao mês (a.m.). Qual será o valor total pago pelo computador?

CRUZAMENTO DE ROTAS

TERRA À VISTA: MATEMÁTICA
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Valor a ser pago parcelado:  R$ 2 600,00 - R$ 1 400,00 = R$ 1 200,00
Juros por mês:

R$ 1 200,00 . 3% = R$ 1 200,00 . 3
100

 = R$ 1 200,00 . 0,03 = R$ 36,00

Em dois meses, temos como juros:	R$	36,00	•	2	=	R$ 72,00
Valor a ser pago daqui a dois meses: R$ 1 200,00 + R$ 72,00 = R$ 1 272,00
Valor total do computador: R$ 1 400,00 + R$ 1 272,00 = R$ 2 672,00
O valor negociado (R$ 1 200,00) é chamado de capital (c), a porcentagem a ser 

acrescentada (3%) é a taxa de juros (i), em decimal, o período ou tempo (t) pode ser dado 
em dias, meses, anos, entre outros, e o valor final (R$ 2 672,00) é denominado montante (m). 

Isso quer dizer que você pode calcular os juros simples (j), através da expressão:

j = c . i . t

Caso você queira determinar o montante (m), pode realizar o cálculo como fizemos 
anteriormente, ou, de uma maneira mais direta, utilizar a fórmula: 

m = c + j Þ m =  c + c . i . t Þ m = c . (1+ i . t)

No mercado financeiro, porém, os juros mais utilizados não são os juros simples, 
mas outro tipo de juros que incidem não somente sobre o valor inicial, mas sobre o valor de 
cada parcela já acrescida de juros. Esse tipo de juros é denominado juros composto. 

No caso do exemplo anterior, se os 3% de juros que incidem sobre o saldo restante 
fossem do tipo composto, teríamos a seguinte situação:

Montante: R$ 2 600,00
Entrada: R$ 1 400,00
Saldo: R$ 1 200,00

No primerio mês:
R$ 1 200,00 ∙ 3% = R$ 1 200,00 ∙ 3/100 = R$ 1 200,00 ∙ 0,03 = R$ 36,00

Dívida após o primeiro mês:
R$ 1 200,00 + R$36,00=R$ 1 236,00

No segundo mês:
R$ 1 236,00 ∙ 3% = R$ 1 236,00 ∙ 3/100 = R$ 1 236,00 ∙ 0,03 = R$ 37,08

Valor a ser pago daqui a dois meses: 
R$ 1 236,00 + R$37,08 = R$ 1 273,08

Valor total do computador:
R$ 1 400,00 + R$ 1 273,08 = R$ 2 673,08

Você percebe que, quando se aplicam os juros compostos sobre um determinado 
valor, esse valor tem um aumento superior ao aplicado sobre juros simples? Esse é o prin-
cipal motivo por que, na prática, as empresas, órgãos governamentais e investidores par-
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ticulares costumam utilizar os juros compostos na economia. Na realidade, o uso de juros 
simples não se justifica em estudos econômicos.

As aplicações financeiras, como por exemplo, a caderneta de poupança, também 
utilizam os juros compostos para dar seus rendimentos. Veja a seguinte situação:
Ex.35: Suponha que os juros da caderneta de poupança sejam de 1% ao mês. Se você apli-

casse uma quantia de R$ 1 000,00 durante 6 meses, qual seria o montante obtido, 
considerando-se juros simples e juros compostos?

Nº DE MESES JUROS SIMPLES JUROS COMPOSTOS

1 1 000 + 0,01(1 000) = 1 010 1 000 + 0,01(1 000) = 1 010,00
2 1 010 + 0,01(1 000) = 1 020 1 010 + 0,01(1 010) = 1 020,10
3 1 020 + 0,01(1 000) = 1 030 1 020,1 + 0,01(1 020,1) = 1 030,30
4 1 030 + 0,01(1 000) = 1 040 1 030,3 + 0,01(1 030,3) = 1 040,60
5 1 040 + 0,01(1 000) = 1 050 1 040,6 + 0,01(1 040,6) = 1 051,00
6 1 050 + 0,01(1 000) = 1 060 1 051 + 0,01(1 051) = 1 061,51

Você percebeu que o valor em juros compostos é maior do que em juros simples e 
que, quanto maior o prazo, maior será essa diferença entre os valores calculados? A opera-
ção de juros compostos também é conhecida como “juros sobre juros”.

Será que você entendeu tudo? Prove surfando NAS ONDAS DOS NÚMEROS. 

30 Erick fez um empréstimo de R$ 380,00 com seu irmão André e combinou de fazer o 
pagamento ao final de seis meses, com juros simples de 5% a.m. Quanto André deverá 
receber de Erick após o período combinado? 

31 Ao comprar uma máquina de lavar roupas, Dona Nita deu uma entrada de R$ 420,00 e 
pagou mais R$ 369,60 três meses após a compra. Se o valor da máquina à vista era de 
R$ 750,00 e, sobre o valor devido, foi aplicado mensalmente uma taxa de juros simples, 
qual foi a taxa mensal paga por Dona Nita? 

32 Por quanto tempo um capital deve ficar aplicado a juros simples de 5% a.m. para que 
seu valor duplique?

33 O casal Leonardo e Jeruza vendeu um terreno em Macau ao preço de R$ 16 000,00. 
Como opção, eles podem utilizar o dinheiro na compra de uma granja que, pela sua lo-
calização, valerá daqui a 5 anos R$ 20 000,00. Como segunda opção, eles podem aplicar 
seu capital no IFBank, a juros compostos, à taxa de 5% ao ano. Qual das alternativas é 
mais vantajosa para o casal?

34 Seu José aplicou um capital de R$ 2 000,00 à taxa de juros compostos de 1,0% a.m. e 
aplicará, daqui a 2 meses, mais R$ 3 000,00 à mesma taxa. Qual será, aproximadamente, 
o montante de seu José após 5 meses?

35 Rodrigo, proprietário de uma drogaria, decide comprar uma moto para fazer entregas 
em domicílio de seus produtos. Não possuindo o valor total da moto (R$ 5 000,00), 

NAS ONDAS DOS NÚMEROS
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Rodrigo deu de entrada R$ 2 000,00 e o restante pagou com um cheque pré-datado 
para dali a três meses. Se, sobre o saldo devedor, incidir juros compostos de 2% ao mês, 
quanto ele pagará, aproximadamente, pela moto? 

MISSIVA 2

Caro Paulo,

Você tocou em um ponto muito importante no final de sua resposta à minha carta: o 
papel do estado. Realmente. Eu não havia atentado para essa questão. De fato, não há como 
garantir todas essas conquistas sem uma instituição forte que assegure o mínimo de igual-
dade de direitos. E essa Instituição é o estado. Outro dia, meu professor de História, deu uma 
aula sobre o surgimento do estado. Estudamos que ele nasceu dos conflitos que começaram 
a surgir na sociedade. Engraçado: a gente sempre tem a impressão de que o estado é uma 
instituição que está acima da sociedade, não é mesmo? Nunca pensamos que ele surge a par-
tir dos conflitos sociais e tem o objetivo de regular e mediar esses conflitos. O professor nos 
falou que a ação do estado, aparece nas situações em que menos esperamos. Por exemplo: 
quando uma conta de luz, água ou telefone vem errada, acima do que realmente consumi-
mos, temos o direito de reclamar e termos o erro reparado. Isso porque o estado, nos garante, 
através do Código de Defesa do Consumidor, o direito de reclamarmos. Mas isso também 
não é uma dádiva, um presente para a sociedade. É fruto de conquistas, de mobilização do 
povo que força o estado a adotar medidas e leis que o protegem de abusos, concorda? Pelo 
menos isso é o que foi dito pelo professor e eu acredito nisso. E você o que acha? De uma 
coisa agora eu tenho certeza: não dou mais bobeira. Se me sentir lesado ou injustiçado, em 
qualquer situação, recorro logo a uma instituição do estado para reivindicar meus direitos. 
Se todos tomarem essa atitude, além de garantirmos nossos direitos individuais, estaremos 
contribuindo para mudar a sociedade. Isso está bem de acordo com o que falamos nas cartas 
anteriores, você não acha? Bom... vou ficando por aqui. Até outro contato, amigo.

Um abraço,
Pedro

36 Com base nos argumentos de Pedro sobre o papel do estado, responda ao que se pede 
abaixo. Para cada instituição do estado dada abaixo, pesquise sua função na sociedade.
•	 Poder Judiciário: 
•	 Poder Legislativo: 
•	 Poder Executivo:
•	 Procon:
•	 Defensoria Pública:
•	 Procuradoria Geral da União:
•	 Polícias Militar, Civil e Federal:

TERRA À VISTA: CIDADANIA

NAS ONDAS DA ÉTICA E CIDADANIA
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Você é responsável pela elaboração da capa da revista Turismo EM... cujo tema do 
mês é a sua cidade. Tomando como base o que estudamos sobre o gênero capa, imagine 
que elementos turísticos de sua cidade devem ser mostrados: existe algum museu interes-
sante? Algum monumento de destaque? Algum passeio que valha a pena ser feito? E nos 
arredores, existe lugar para o ecoturismo (trilhas para caminhadas, cachoeiras, rios)? E sobre 
as pessoas, existe algum artesão, poeta, músico, pintor ou um personagem folclórico que 
deva aparecer na revista?

Dentre essas informações, selecione as que julgar mais significativas e faça a capa 
da revista. Lembre-se de usar frases e orações curtas que despertem a atenção, o interesse 
e a curiosidade do leitor. A ideia é que o leitor fique com vontade de conhecer sua cidade. 

Desenhe e pinte, recorte e cole, faça as ilustrações que julgar necessárias, mas lem-
bre-se de observar a coerência entre o tema, as palavras utilizadas e as ilustrações. Bom 
trabalho!

Em Língua Portuguesa, você estudou, nesta Unidade, os gêneros textuais notícia, 
capa e boleto. Viu  que a notícia, como a reportagem, apresenta os seguintes elementos: 
o quê, quem, como, quando, onde e por quê.  Viu que uma capa normalmente apresenta 
poucos elementos verbais com estruturas sintáticas simples e diretas  e, muitas vezes, une a 
linguagem verbal à não verbal, a fim de cumprir melhor sua função de chamar a atenção do 
leitor. Viu ainda que o boleto bancário é um título de cobrança que serve para que se possa 
pagar, no banco, nos caixas eletrônicos ou por Internet, um serviço ou um objeto que se 
tenha comprado.

Discutiu conosco a diferença entre frase, oração e período;  revisou os termos essen-
ciais e os termos integrantes da oração; e compreendeu a diferença de sentido que criamos 
ao usar a voz ativa ou a voz passiva. Em Matemática, foi a vez de revisitar a divisão propor-
cional, a porcentagem e os juros simples e compostos. Em Cidadania, sua praia foi a relação 
entre ética e empreendedorismo, compreendeu como as políticas públicas  devem garantir 
nossos direitos e como as instituições estatais ajudam a proteger os direitos do cidadão.

•	 JUNTOS SOMOS FORTES:
Trata-se de curso em formato de minitelenovela, com 5 capítu-

los de 18 minutos cada, destinado a quem quer começar a montar um 
negócio coletivo, envolvendo grupos de amigos ou pessoas da co-
munidade. Pode ser acessado em <http://www.sebrae.com.br/custo-
mizado/tv-sebrae/novelas-empreendedoras/juntos-somos-fortes>.

REGISTRANDO A VIAGEM

DIÁRIO DE VIAGEM

AUMENTANDO A BAGAGEM



Unidade

Didática 08

Produção Industrial
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Nesta primeira aula,seu objetivo, em Língua Portuguesa, será entender os processos 
de coordenação e subordinação, utilizados em texto em prosa, reconhecer a charge como 
um gênero textual e analisar conteúdos explícitos e implícitos como elementos importantes 
na interpretação dos textos. Em Matemática, estudará a grandeza obtida pelo produto de 
outras. E em Cidadania, vamos discutir a diferença entre energias renováveis e não renová-
veis. Malas prontas? Então, inicie seu estudo na nossa Parada Obrigatória!

PRIMEIRA AULA

Chegamos a mais um percurso nessa nossa viagem de co-
nhecimento. Nessa parte da nossa viagem, você entrará em conta-
to com a área de Produção Industrial que compreende tecnologias 
relacionadas aos processos de transformação de matéria-prima in-
tegrantes de linhas de produção específicas; abrange planejamen-
to, instalação, operação, controle e gerenciamento dessas tecno-
logias no ambiente industrial; contempla programação e controle 
da produção, operação do processo, gestão da qualidade, controle 
de insumos, métodos e rotinas. A característica desse eixo é a as-
sociação de competências da produção industrial relacionadas ao 
objeto da produção, na perspectiva de qualidade, produtividade, 

ética, meio ambiente e viabilidade técnico-econômica, além do permanente aprimoramen-
to tecnológico. Ao longo desse novo trajeto, em Língua Portuguesa, vamos tomar contato 
com os gêneros textuais charge, poema infanto-juvenil e entrevista. Além de conhecermos 
algumas características que determinam a especificidade desses gêneros, tomaremos con-
tato com alguns aspectos da língua portuguesa, tais como os processos de coordenação e 
de subordinação que caracterizam as estruturas em prosa e identificaremos alguns aspec-
tos importantes da linguagem poética, em verso.  Em Matemática, estudaremos a grandeza 
obtida pelo produto de outras; e visitará as Equações de Segundo Grau e as Inequações. 
Junto a isso, em Cidadania, discutiremos a importância das energias renováveis e não reno-
váveis em nosso dia a dia, conversaremos sobre energias alternativas e os bio-combustíveis; 
e como podemos contribuir para o meio ambiente ao utilizarmos essas energias. Preparado 
para mais essa viagem? Então, vamos lá!

PLANO DE VIAGEM

OBJETIVO DA VIAGEM



Proteu na rota do descobrimento: Português, Matemática e Cidadania
Produção Industrial

285

U
N

ID
A

D
E 

D
ID

ÁT
IC

A
 0

8

O texto se constitui em grande parte de linguagem não verbal, não é mesmo? Há 
apenas um pequeno enunciado em linguagem verbal, embora ele seja importante para a 
compreensão do conteúdo abordado, pois nos esclarece que o que sai dessas torres não é 
petróleo, mas lama. Mesmo assim, ele exige de nós, leitores, um nível de interpretação que 
ultrapassa as fronteiras do que está dito no texto, pois exige que saibamos qual o sentido 
dessa lama e qual a relação que pode ser estabelecida entre ela e o petróleo. 

Para compreendermos isso, precisamos nos concentrar nos detalhes do texto. A 
imagem nos apresenta três torres de petróleo jorrando um líquido que não é negro (como 
seria o petróleo), mas marrom. Esse líquido inundou todo o terreno onde se encontram es-
sas torres. Além disso, o enunciado afirma que o Brasil tem suficiência em lama. O que isso 
quer dizer? 

Com certeza é uma crítica, você não acha? Uma crítica a quê? O senso comum nos 
ensina que costumamos associar a lama a negócios sujos e à corrupção. O conhecimento de 
mundo nos indica, sob outro aspecto, que o Brasil, após a descoberta de uma importante 
reserva de petróleo pode vir a se tornar, em alguns anos, autossuficiente na produção desse 
produto.  Assim, o texto, uma charge, estabelece uma relação entre a recente descoberta 
das reservas de petróleo e a já muito antiga autossuficiência em corrupção que a história de 
nosso país nos indica. 

A charge é um texto de natureza humorística que compreende sempre uma crítica 
a algum momento da realidade. O seu nome, aliás, surge daí. O termo charge é um galicis-
mo, ou seja, foi tomado de empréstimo ao francês. Nessa língua, o termo significa “carga”, 

DE OLHO NO TEXTO

CHARGE

PARADA OBRIGATÓRIA
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com um certo sentido de “carregar”, ou seja, de  “exagerar”. O uso desse termo se presta ao 
gênero textual porque este representa uma espécie de carga crítica acerca de um dado fato 
da realidade associando, para isso, imagens e texto verbal.

A partir dela, o leitor constrói inferências que o levam a tomar uma atitude crítica 
e reflexiva diante do tema abordado. No Brasil, a charge sempre 
teve um alto teor político, o que significa dizer que ela sempre es-
teve ligada a esse campo social, embora também seja comum na 
área dos esportes e dos costumes. A que campo você considera 
que está ligada a charge apresentada nesta aula?

A charge costuma ser confundida com o cartoon ou com 
a tirinha, embora cada um desses gêneros textuais apresente 
particularidades que os distinguem entre si. A tirinha é uma se-
quência narrativa, em geral de três ou quatro quadros, que apre-

senta personagens caricaturais ou não, vivendo um dado acontecimento ou discutindo um 
assunto qualquer. A sua diferença em relação à charge se constitui, exatamente, na sequên-
cia, pois a charge, tradicionalmente, apresenta apenas um quadro.

O cartoon é uma denominação inglesa. O cartoon também apresenta um só quadro 
e difere da charge muito mais no conteúdo que no formato, ele apresentaria um conteúdo 
mais leve e menos crítico que a charge. Para ler a charge, o leitor precisa estar por dentro do 
que acontece na realidade, principalmente nos bastidores da política. O cartoon se dedica 
a acontecimentos mais corriqueiros, do dia a dia, volta-se mais para costumes, práticas coti-
dianas, figuras. 

O fato é que um cartoon é sempre um desenho humorístico que pode apresentar 
também apenas imagem ou imagem e texto verbal. Assim, muitas vezes o uso dos dois ter-
mos se confunde e, em determinados momentos, o denominar cartoon ou charge pode não 
fazer muita diferença. Aliás, as fronteiras que estabelecem diferenças entre determinados 
gêneros textuais estão se perdendo. O cartoon, a tirinha e a charge estão em processo de 
transformação.

Tradicionalmente, as charges eram veiculadas em jornais e, posteriormente, em re-
vistas. Ou seja, poderíamos considerá-la um gênero textual fundamentalmente jornalístico. 
Daí seu apego a um dado momento da realidade. Mas novos suportes, como a Internet, 
propiciaram a difusão de charges em outros espaços como blogs e sites de variedade. A par-
tir de sua entrada na Internet, a charge ganhou, inclusive, novos formatos, como a charge 
animada, um misto de tirinha e de charge com desenho animado, visto constituir-se de uma 
pequena narrativa que se passa em algumas cenas. O suporte virtual proporciona a mobi-
lidade entre uma cena e outra e a sua sonorização. Esse tipo de charge é cada vez mais co-
mum hoje em dia. Aproxima-se, assim, de um novo público leitor, pois passa a ser difundida 
entre  crianças e jovens, um público para quem, tradicionalmente, a charge não se voltava.

Os gêneros textuais, aliás, são assim, nascem, se modificam, geram outros gêneros, 
de acordo com as necessidades dos usuários e as novas situações de comunicação. Sobre 
isso, já conversamos na Unidade 1, não é verdade? Que tal agora um mergulho NAS ONDAS 
DO TEXTO?

1 Podemos afirmar, sobre o texto 1, que:
a) é uma charge porque discute um dado problema da realidade sob uma perspectiva 

NAS ONDAS DO TEXTO
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Para compreender os textos, muitas vezes utilizamos alguns mecanismos que de-
pendem de conhecimentos que extrapolam o que é dito. Na charge que abre esta aula, por 
exemplo, para compreendê-la adequadamente, precisamos de conhecimentos sobre as re-
centes descobertas de fontes de petróleo que podem, em alguns anos, tornar o Brasil autos-
suficiente em sua produção. Por outro lado, a forma como o texto está organizado, nos leva a 
inferir que o Brasil já é autossuficiente não em petróleo, mas em lama e daí para associarmos 

cômica e crítica associando imagem e texto.
b) é uma charge porque apresenta uma preocupação social ampla, não se prende a um 

fato específico da realidade e não explora uma perspectiva crítica.
c) é um cartoon porque não apresenta um tema político e não assume uma perspecti-

va cômica ou crítica sobre o tema desenvolvido.
d) é uma tirinha porque apresenta um tema político e se desenvolve através de uma 

sequência narrativa.

2 O texto 1:
a) é autoexplicativo e não exige conhecimentos extra-linguísticos do leitor.
b) Exige apenas conhecimentos específicos acerca do gênero textual de que se consti-

tui, não extrapolando a margem do que está exposto no texto.
c) Explora aspectos específicos sobre dados da realidade brasileira que o leitor precisa 

conhecer para poder interpretar o texto.
d) Não exige outros conhecimentos além dos linguísticos para a interpretação do que 

está exposto no texto.

3 Leia as afirmações a seguir e escolha a opção que contém as informações corretas.
I. A charge é um texto de tradição jornalística e, desde o início, sempre esteve voltado 

para a crítica política e de costumes.
II. A charge aborda fatos sociais de forma contundente e crítica, daí o seu nome, char-

ge, que, em francês, significa carga.
III. A charge é um texto que necessariamente apresenta linguagem verbal, exigindo do 

leitor um conhecimento linguístico formal e elaborado para compreendê-lo.
a) Estão corretas apenas as alternativas I e III.
b) Estão corretas apenas as alternativas II e III.
c) Estão corretas apenas as alternativas I e II.
d) Nenhuma das alternativas está correta.

4 De acordo com o que você estudou ao longo desta aula:
a) Os gêneros textuais, como as charges, permanecem sempre iguais, sem sofrer trans-

formações ao longo do tempo.
b) Os gêneros textuais nascem, crescem, geram outros gêneros textuais, de acordo 

com as novas demandas sociais e os novos veículos que surgem.
c) Os gêneros textuais charge, tirinha e cartoon são completamente diferentes entre si 

e não apresentam elementos comuns.
d) Os gêneros textuais charge e tirinha podem ter originado um novo gênero textual: 

o cartoon.

TERRA À VISTA: PORTUGUÊS
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o termo lama à corrupção e à política nacional basta apenas um leve esforço de raciocínio.
Nós, leitores, estamos sempre estabelecendo relações entre aquilo que está dito no 

texto e aquilo que não está dito, mas que pode ser compreendido a partir do que está dito. 
Para dizermos melhor, entre o que está explícito e o que está implícito.

Explícito é tudo aquilo que está dito, exposto no texto. No caso do texto que intro-
duz esta aula, temos as torres de petróleo, temos o líquido marrom e temos a afirmação “ 
Brasil: autossuficiência em lama”. 

Implícito, por sua vez, é tudo o que não está posto no texto, mas que podemos 
compreender a partir do que está dito. 

Nesse percurso que nós, leitores, fazemos entre o que está dito e o que não está dito 
(que está implícito), usamos alguns mecanismos, entre os quais, a inferência.

A inferência é uma operação mental que nos permite preencher lacunas de infor-
mação a partir de conhecimentos prévios, ou seja, conhecimento de que já dispomos. Assim, 
concluímos uma coisa nova a partir de uma ou mais informações conhecidas anteriormente. 
Podemos concluir e inferir a partir, inclusive, de uma sensação. Contanto que saibamos pre-
viamente o que ela pode indicar. Assim, se alguém afirma: Estou sentindo cheiro de queima-
do. Você imediatamente irá pensar: Algo está queimando. Você pensa isso porque quando 
algo queima, solta fumaça e, com ela, cheiro. A seguir, você poderá ou não constatar a vera-
cidade de sua inferência.

A frase de constatação pode ou não ser um engano, pode ou não ser verdadeira, 
mas era esperada dentro do contexto. Esse mecanismo costuma ser tão constante em nosso 
dia a dia que, às vezes, nos pegamos fazendo inferências inadequadas, porque partimos de 
premissas equivocadas.

é por isso que, para ler e interpretar a charge do início desta aula, inferimos que ela 
trata da corrupção na política do Brasil. De forma que poderíamos compor alguns enuncia-
dos a partir da charge:
Ex.1: O Brasil tem muito petróleo, mas tem um histórico de corrupção política.

Ex.2: O Brasil tem uma autossuficiência em corrupção que é preocupante.
Os exemplos acima não estão explícitos no texto, mas são conteúdos implícitos que 

podemos inferir a partir dele. 
Esses enunciados, aliás, apresentam, cada um, duas orações, que determinamos a 

partir da quantidade de verbos. E podem ser desmembradas:
Ex.3: O Brasil tem muito petróleo.

Ex.4: O Brasil tem um histórico de corrupção política.
O que estabelece ligação entre essas duas orações do exemplo 1? Um conectivo, 

mas, que estabelece uma relação semântica (de significado) entre essas duas orações. Uma 
relação de adversidade. Uma oração apresenta um aspecto positivo e outro negativo sobre 
o Brasil e, por serem aspectos que qualificam o mesmo sujeito, evitou-se, ao ligar as duas 
orações, repetir o sujeito na segunda oração.

Essas duas orações são independentes, pois poderiam ser ditas isoladamente, uma 
sem a outra, sem nenhuma perda de sentido. A esse processo, em que uma oração é coloca-

Premissa é o ponto do qual se parte para organizar uma argumentação.

RETORNO
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da próxima à outra sem que dependa, para fazer sentido, necessariamente dessa outra, você 
já sabe que chamamos de coordenação.

Sabemos que, ao usarmos o idioma, utilizamos frases. Essas frases, quando com-
postas com verbos são chamadas de oração. A cada verbo, temos uma oração e, quando 
juntamos essas orações em enunciados mais longos, temos um período. 

Assim, um período pode ser constituído por uma ou mais 
orações. Quando só há uma oração, chamamos de período simples. 
Quando há mais de uma, chamamos de período composto. Nesse 
caso, o período pode ser composto por subordinação, quando há 
uma dependência sintática entre uma oração, considerada subordi-
nada e outra oração, considerada principal. Ou pode ser composto 
por coordenação, quando, apesar de unidas num mesmo enuncia-
do, essas orações são independentes, ou seja, fazem sentido sozi-
nhas, estão agrupadas apenas para efeito de sequência.

No enunciado do exemplo 2, também percebemos dois verbos: ter e ser. Mas a se-
gunda oração se volta especificamente sobre uma expressão da primeira oração (autossu-
ficiência em corrupção), qualificando-a, o que implica dizer que a segunda oração torna-se 
sintática e semanticamente dependente da primeira. Assim, teríamos:
Ex.5: O Brasil tem uma autossuficiência em corrupção.

Ex.6: Essa autossuficiência em corrupção é preocupante.
Para compormos a segunda oração precisamos retomar toda uma expressão da pri-

meira oração. Assim a segunda oração depende da anterior para adquirir seu sentido pleno. 
A expressão “que é preocupante” constitui-se numa oração de valor adjetivo, qualifica a au-
tossuficiência. Qualifica, especificamente, a autossuficiência brasileira em corrupção. A esse 
tipo de construção, em que uma oração depende da outra, chamamos de subordinação. 
Existem inúmeros tipos de orações subordinadas, que você vai conhecer posteriormente. 

5 De acordo com o que você acabou de estudar, para compreendermos textos
a) Contamos exclusivamente com o conteúdo explícito do texto.
b) Contamos exclusivamente com o conteúdo implícito do texto.
c) Partimos do conteúdo explícito e utilizamos mecanismos de interpretação que re-

lacionam o conteúdo explícito aos conteúdos implícitos a partir de nossos conheci-
mentos de mundo.

d) Os conhecimentos de mundo não são relevantes no estabelecimento de relações 
entre conteúdo explícito e conteúdo implícito para a interpretação do texto.

6 Assinale a opção que apresenta as afirmações corretas:
I. Inferência é um processo mental que se baseia no conheci-

mento de mundo do leitor.
II. Conteúdos explícitos e implícitos são independentes e não 

se relacionam para a interpretação dos textos.
III. O conteúdo explícito  é tudo o que está posto no texto e o 

conteúdo implícito aquilo que se pode interpretar a partir 
do que está explícito.

NAS ONDAS DA LÍNGUA
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a) Estão corretas apenas as afirmativas I e II.
b) Estão corretas apenas as afirmativas II e III.
c) Estão corretas apenas as afirmativas I e III.
d) Estão corretas as afirmativas I, II e III.

7 De acordo com o que você estudou ao longo desta aula:
a) Coordenação é uma das formas de estabelecer relações lógico-semânticas entre as 

orações de um período, sem subordinar uma à outra.
b) Coordenação é o estabelecimento de relações entre as orações de um período, de 

forma a tornar uma dependente da outra.
c) Subordinação é o estabelecimento de relação entre uma oração e outra, no período, 

sem tornar uma dependente da outra.
d) Subordinação e coordenação são processos semelhantes, que só diferem quanto ao 

uso dos conectivos.

O trecho a seguir deve ser utilizado para responder à questão 8. 

8 Sobre o enunciado acima é correto afirmar que
a) A oração 2, em negrito, é subordinada à primeira, pois está adjetivando e explicando 

o que é o petróleo.
b) A oração 3, sublinhada, é subordinada à primeira porque está afirmando algo con-

trário a ela.
c) A oração 2, em negrito, é coordenada à primeira, porque utiliza um conectivo.
d) A oração 3, sublinhada, é subordinada em relação à oração 2, em negrito, porque 

utiliza um conectivo.

9 Elabore um período com orações coordenadas e subordinadas a partir dos enunciados 
abaixo.

I. O Brasil apresenta um alto consumo de petróleo.
II. O petróleo é um combustível fóssil.

III. O Brasil também investe em álcool.
IV. O álcool é um combustível alternativo.

Nesta unidade, estamos sempre falando em energias renováveis e não renováveis. 
A energia elétrica, assim como outros tipos de energia gerada a partir do sol (solar), dos ven-
tos (eólica) e biomassa (extração de produtos existentes em vegetais e animais), pode ser 
considerada uma energia renovável, pois a sua geração é feita através de máquinas movidas 
por uma massa de água (os rios), e água é um elemento renovável, ou seja, ela não entra em 
extinção com o uso contínuo. Nossa preocupação, entretanto, não é só conhecer os tipos de 
energia, mas também aprender a calcular o consumo dessa energia, para usá-la de forma 
consciente e cidadã. E isso você vai aprender na próxima Terra à vista: Matemática. Vamos 
desembarcar nessa?

O Brasil é um país rico em petróleo, que é um combustível fóssil, mas está investindo em
combustíveis alternativos.

Oração 1 Oração 2 Oração 3

CRUZAMENTO DE ROTAS
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Você sabe como calcular o consumo de energia elétrica da sua residência? Que rela-
ção há entre os hábitos de consumo e a preservação do meio ambiente?  Essas são questões 
fundamentais abordadas em nosso dia a dia. é muito importante usufruir melhor os quilo-
watts/hora consumidos mensalmente em casa, eliminando o desperdício para colocar em 
seu lugar o uso racional da eletricidade. Depois dessa aula, monte a sua planilha “De olho 
na conta”, onde você deverá anotar o consumo mensal dos eletrodomésticos da sua casa e 
“estudar” como diminuir a conta sem perder o conforto e a praticidade que eles oferecem.

Estimular o uso racional da energia elétrica é conscientizar para o fato de que atitu-
des simples do dia a dia levam a comunidade à preservação do meio ambiente e ao desen-
volvimento da cidadania. Vejamos como isso pode ser feito. 

Cada aparelho ou eletrodoméstico consome uma quantidade de energia elétrica 
para funcionar. Se soubermos calcular esse consumo, poderemos controlar seu gasto. Va-
mos a um exemplo:
Ex.7: Você já deve ter escutado alguém falar: “a minha geladeira está apresentando um 

consumo mensal muito alto, perto de 110 kwh/mês”, isso significa dizer que ela está 
gastando mais energia, por mês, que uma outra do mesmo tamanho que ela, mas, 
preparada de fábrica para ter um menor consumo (cerca de 60 kwh/mês), sem alte-
rar o desempenho. Agora, o que significa esses 110 kwh/mês e esses 60 kwh/mês? 
Uma geladeira nova e simples (uma porta) possui uma potencia média de 200 watts 

e está programada de fábrica, o tempo que o compressor deve permanecer ligado, para 10 
horas diárias. Agora vamos calcular o seu consumo (C = kwh/mês), durante um mês, usando 
a fórmula: w = P x T, onde w é a energia consumida, P é a potência do eletrodoméstico e T o 
tempo de utilização do aparelho.

P = 200; T = 10 h x 30 dias = 300 h
w = 200 x 300 Þ w = 60 000 wh
Dividindo esse valor por 1 000 (um fator utilizado para que a potência do aparelho 

em watts seja convertida para kilowatts para que trabalhemos com a unidade correta) va-
mos ter o resultado em kwh.

Então, o consumo mensal será de C = 60 kwh/mês. 
Viu como é fácil? Essa fórmula é válida para calcular o consumo de qualquer eletro-

doméstico, desde que você conheça a potência (P) do aparelho e o tempo (T ) que ele vai 
permanecer ligado por dia. O valor da potência você encontra no manual do aparelho ou em 
um selo colado no próprio aparelho. Vamos reforçar com outro exemplo?
Ex.8: Se você tem um telefone sem fio em casa, deve saber que ele tem uma potência 

igual a 3 watts e como esse aparelho fica ligado 24 por dia, ele trabalha 24 horas x 
30 dias, ou seja 720 horas por mês. Dessa forma, o seu consumo é:
w = 3 x 720 = 2 160 wh
Dividindo esse valor por 1 000 vamos obter kwh (quilowatts hora):
2 160 : 1000 = 2,16 kwh/mês – que é o consumo mensal do aparelho. 

Com esses exemplos, você observou que a grandeza consumo (C) é conseguida 
através do produto de duas outras grandezas: potência (P) e tempo (T), como está no título 
dessa aula. Existem ainda outras como: velocidade, aceleração, força, corrente elétrica, que 
serão estudas em outras disciplinas posteriormente.

TERRA À VISTA: MATEMÁTICA
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Sendo a nossa energia elétrica produzida pela força de corpos aquáticos (rios) deve-
mos preservar essa riqueza, obedecendo algumas regras de economia que não beneficiarão 
só o nosso bolso, mas também a natureza, da qual precisamos para viver. Faça o controle de 
energia da sua residência e oriente os seus colegas de escola a fazer o mesmo; lembre aos 
seus pais que os eletrodomésticos (TV,  DVD e aparelhos de som, por exemplo) em modo 
stand by (modo de espera) podem ser responsáveis por até 15% do consumo mensal de 
energia da sua  residência. Fazendo assim, todos estaremos ajudando o planeta Terra a ofe-
recer mais benefícios para a humanidade. Procure ler em revistas e na Internet sobre outros 
tipos de energia, principalmente a energia solar, outra fonte de energia renovável, e ques-
tione o seu professor de ciências como, onde e quando se pode usar esses tipos de energia.

RETORNO

Em 2004, a capacidade instalada mundial de energia solar era de 2,6 Gw (gigawatts), cerca de 
18% da capacidade instalada de Itaipu. A Alemanha é líder mundial em energia solar, com a capacidade 
instalada de 5 400 Mw (megawatts).

Agora vamos para os exercícios? Resolvendo-os, você terá mais compreensão sobre 
o assunto.

10 Complete a tabela de consumo dos eletrodomésticos abaixo:

APARELHO POT (w) DIAS P/MÊS HORAS P/DIA CONSUMO
(kwh/mês)

Aparelho de som 
pequeno

20 30 4h

Ar-cond. 7 500 BTUs 1000 30 8h
Aspirador de pó 100 30 20min
Barbeador/Depilador 10 30 30min
Cafeteira Elétrica 600 30 1h
Comp+Estab+Impress 180 30 3h
Espremedor de frutas 65 20 10min
Ferro Elétrico 
Automático

1 000 12 1h

Lâmpada 
incandescente 60w

60 30 5h

Lavadora de roupas 500 12 1h

RETORNO

A unidade do watt (w) recebeu o nome de James watt (1736-1819) pelas contribuições desse 
matemático e engenheiro escocês para o desenvolvimento do motor a vapor.  Por fazer referência a um 
nome próprio, seu símbolo é sempre escrito com maiúscula.

NAS ONDAS DOS NÚMEROS
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APARELHO POT (w) DIAS P/MÊS HORAS P/DIA CONSUMO
(kwh/mês)

Liquidificador 300 15 15min
Secador de cabelos 
pequeno

600 30 15min

Torradeira 800 30 10min
TV em cores - 14” 60 30 5h
Ventilador pequeno 65 30 8h

O consumo desses aparelhos é calculado através da fórmula:
w = (Pot x Dias  x Horas)/1000. O valor encontrado dará o consumo ( C ) mensal.

RETORNO

BTU ou British Thermal Unit (Unidade Térmica Britânica) é uma unidade de medida 
não métrica.

DOS MUNDOS

Deus criou este mundo. O homem, todavia,
Entrou a desconfiar, cogitabundo...

Decerto não gostou lá muito do que via...
E foi logo inventando o outro mundo.

(Mário Quintana)

Eu estava lendo o poema de Mário Quintana acima e comecei a pensar (ou a cogi-
tar, como diz o poeta) como o ser humano tem um instinto transformador, de fato. O poeta, 
dono de uma ironia que lhe é característica, está falando de como o ser humano criou o 
além, diante de sua necessidade de transcendência. Mas o fato é que nós, seres humanos, 
nunca estamos satisfeitos com o que temos e, por isso, estamos sempre criando coisas novas 
e diferentes. E isso é muito bom, criamos tantas coisas bonitas, não é mesmo? Criamos as 
linguagens e com elas as pinturas, as esculturas, a poesia. Criamos as cidades e com elas as 
praças, os parques, os prédios, as luzes.

TERRA À VISTA: CIDADANIA

Ao efetuar o cálculo, transforme os minutos em frações de hora. Use uma Regra de Três).
1 hora  Þ	 60 min
T  Þ	 15 min
1 hora tem 60 minutos, logo 15 minutos será um tempo igual a:
T = 15 : 60 =  0,25 h

ATENÇÃO
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11 Pesquise o que significam os três Rs e indique como, no seu dia a dia da escola, você 
poderia aplicar essa ideia.

Nesta segunda aula, em Português, vamos revisar e conhecer tipos e usos de ora-
ções coordenadas, identificar alguns elementos e recursos da linguagem poética e analisar 
aspectos específicos da literatura infanto-juvenil. Em Matemática, revisará as equações de 
segundo grau; e em Cidadania, lerá sobre a importância das formas alternativas de energia. 
Para isso tudo acontecer, primeiro você tem que chegar até nossa  próxima Parada Obriga-
tória. 

SEGUNDA AULA

POESIA INFANTO-JUVENIL
MEU AMIGO DINOSSAURO

Texto de Ruth Rocha

Um pequeno dinossauro 
Apareceu no jardim 
Educado, inteligente, 
O seu nome era Joaquim.
 Nunca consegui saber 
 De onde foi que ele saiu 
 Quando a gente perguntou 
 Disfarçou e até sorriu...
Ficou muito nosso amigo 
Fez tudo que é brincadeira. 
Levou o Miguel pra escola 
Levou a mamãe pra feira.
 As pessoas espiavam 
 Estranhavam um pouquinho 
 Onde será que arranjaram 

 Este dinossaurosinho?
Nessa tarde o papai trouxe 
Um amigo bem distinto 
Que se espantou e exclamou: 
— Mas este bicho está extinto!
 Há muitos milhões de anos 
 Ele já virou petróleo! 
 Ou já virou gasolina, 
 Ou algum tipo de óleo.
Meu dinossauro sorriu 
— Estou vivo, “podes crer”! 
Eu não virei querosene 
Como o senhor pode ver!
 Antigamente diziam 
 Que o petróleo era formado 

Mas, infelizmente, para tudo de bom que criamos, também geramos coisas ruins, 
Para as esculturas, para as cidades e os prédios usamos as rochas e os minérios que extrai-
mos da natureza sem dar o tempo necessário para que ela os reponha. Para as luzes da 
cidade, também usamos essas fontes naturais que podem ser renováveis ou não. O que eu 
espero é que o ser humano passe a direcionar cada vez mais a sua força criativa para o de-
senvolvimento de soluções para os problemas ambientais que ele mesmo tem originado. 
Uma coisa legal é utilizar os três Rs, já ouviu falar? Reduzir, Reutilizar, Reciclar.

NAS ONDAS DA ÉTICA E CIDADANIA

OBJETIVO DA VIAGEM

PARADA OBRIGATÓRIA
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RETORNO

Ruth Rocha nasceu em 1931 e é escritora brasileira de livros infantis. é 
membro da Academia Paulista de Letras desde 25 de outubro de 2007, ocupando a 
cadeira 38. Escreveu, entre outros livros, Marcelo, Marmelo, Martelo, que já vendeu 
mais de 1 milhão de exemplares e conta com tradução em diversos idiomas. Ela já 
publicou mais de 100 títulos e recebeu diversos prêmios importantes, como o Prê-
mio Jabuti em 1990, 1993 e 2002.

       Por montes de dinossauros 
       Um sobre o outro empilhados.
Mas isso não é verdade! 
Foram plantas e outros bichos 
Que ficaram bem fechados 
Entre buracos e nichos.
       Sofreram muita pressão 
       Por muitos milhões de anos 
       Sofreram muito calor 
       No fundo dos oceanos.
— Mas então por que o petróleo 
Até parece cigano? 
Ora aparece na Terra, 
Ora debaixo do oceano!
       é porque o planeta Terra 
       Esteve sempre a mudar 
       Depois de milhões de anos 
       Tudo mudou de lugar.
Todos ficaram espantados 
De tanta sabedoria 
E perguntavam: — Que mais 
Sabe Vossa Senhoria?
       — Sei ainda muitas coisas 

       Disse o amigo Joaquim 
       Para que serve o petróleo 
       E outras coisas assim.
Petróleo move automóvel, 
Navio, trem, avião, 
Ônibus e motocicleta, 
Helicóptero e caminhão.
       Com petróleo se faz pano, 
       Brinquedo, bolsas e mala, 
       Pele pra fazer salsicha, 
       Copos, pratos, nem se fala.
Se faz tinta, faz garrafa, 
Material de construção, 
Se fazem peças de automóvel 
E se faz tubulação.
       — Tenho mais uma coisinha 
       Pra dizer. — Pois então diga! 
       E o dinossauro puxou 
      O fecho em sua barriga.
E saíram lá de dentro 
O Pedro mais o Raimundo 
— Nós não somos dinossauro, 
Enganamos todo mundo!
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Se você fosse questionado sobre o tipo de leitor a que esse texto se destina, o que 
você responderia? Que ele se destina a idosos, a adultos ou a crianças, de um modo geral?

Provavelmente você responderia que ele se destina a crianças, não é mesmo? E por 
quê? O que nesse poema nos indica que ele se volta para o público infantil? O tema? Se to-
marmos como ponto de partida o fato de que o texto trata dos dinossauros como fonte dos 
combustíveis fósseis, não seria o tema, exatamente, o responsável pelo texto se voltar para 
o público infantil.

Talvez o uso de ilustração. Mas são só os livros infantis que utilizam ilustração? Não. 
Com certeza seus livros didáticos ou os de alguém mais velho que você conheça também 
devem conter ilustrações, não é mesmo? Elas podem funcionar como um bom recurso de 
auxílio à leitura do texto. 

O título, você há de dizer. O fato do título falar sobre um amigo dinossauro. Como 
os adultos, em geral, sabem que os dinossauros estão extintos, não poderia haver um adulto 
com um dinossauro amigo. E os filmes de aventuras que se passam na terra dos dinossauros 
que são, muitas vezes, destinados a pessoas mais velhas? Não é bem isso, ainda, que nos 
lembra o público infantil.

Ah, talvez, a forma como os assuntos sejam organizados. Há alguém que fala sobre 
um dinossauro que apareceu no jardim e que levou o Miguel para a escola e a mamãe para 
a feira. Agora, sim, parece que chegamos a um aspecto bem interessante e que pode res-
ponder a nossa pergunta inicial. Esse texto parece que apresenta uma criança que fala para 
outras crianças, pois esse eu que aparece no texto fala sobre a mamãe e o papai, além de se 
render ao fato de um dinossauro aparecer em seu jardim e conversar animadamente com 
ele, com seus amigos e com sua família.

Esse apelo para a imaginação é típico da literatura, 
não é? Afinal, a literatura não representa apenas o mundo em 
que nós vivemos, mas mundos possíveis, que poderiam existir. 
Para compor esse quadro, a linguagem utilizada no texto tam-
bém é bem simples, direta, não se preocupa com termos mui-
to técnicos ou difíceis, na verdade, apresenta uma linguagem 
bem didática, com o claro intuito de esclarecer qual a origem 

dos combustíveis fósseis, qual a sua utilidade e a participação, nessa origem, dos dinossau-
ros. A literatura infanto-juvenil, ao longo dos séculos, teve sempre uma preocupação didáti-
ca e exemplar, ou seja, teve sempre o objetivo de dar exemplos da vida em sociedade. A li-
teratura infanto-juvenil hoje representa um importante ramo da indústria editorial brasileira 
e apresenta um conjunto de autores consagrados, como a autora Ruth Rocha. O texto Meu 
amigo dinossauro também tem uma estrutura bem diferente de boa parte dos textos com 
que lidamos no dia a dia, você não acha? Em geral, os textos que lemos são distribuídos ao 
longo da página de margem a margem, obedecendo a uma estrutura de parágrafos, não é? 

Esse texto, no entanto, apresenta-se dividido em pequenas partes, cada uma com 
quatro linhas. A essa estrutura diferenciada, como você já estudou na Unidade 2, chamamos 
estrofe e a cada linha chamamos verso. A essa estrutura diferente, chamamos estrutura po-
ética. Vamos aprofundar um pouco o nosso estudo?

Esse texto, em especial, possui uma estrutura poética bem simples: estrofes de qua-
tro versos são conhecidas como quadras e são a estrutura mais popular de versos. Todos nós 
conhecemos alguma quadrinha, nem que seja aquela que diz:

DE OLHO NO TEXTO
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Batatinha quando nasce
Esparrama pelo chão.
Menininha quando dorme,
põe a mão no coração.
A maioria das quadrinhas são fáceis de memorizar não só porque são curtas, mas 

porque apresentam rimas finais que facilitam essa memorização. Você sabe o que são rimas? 
Pois observe o exemplo a seguir, retirado do texto:
Ex.9: é porque o planeta Terra 

Esteve sempre a mudar 
Depois de milhões de anos 
Tudo mudou de lugar.
A terminação das palavras mudar e lugar é idêntica, gerando a mesma sonoridade. 

A rima é um recurso da linguagem poética que explora a repetição de sons similares princi-
palmente no final dos versos. No caso desse poema, se observarmos o exemplo, podemos 
notar que o primeiro e o terceiro versos não rimam entre si, ao passo que o segundo e o 
quarto rimam.

Se fôssemos fazer um esquema dando a cada verso uma 
letra que indicasse o som final, teríamos, na estrofe em destaque, o 
seguinte esquema:

é porque o planeta Terra - A
Esteve sempre a mudar  - B
Depois de milhões de anos - C
Tudo mudou de lugar.        - B
De forma que os versos 2 e 4 seriam versos com rimas similares e alternadas, pois a 

quadra rima um verso sim, um verso não, um verso sim, um verso não.  Correto?
Também é bom lembrar, como você já viu na Unidade 2, que a rima não necessaria-

mente ocorre na última sílaba da palavra, ela corresponde à última sílaba tônica, ou seja, à 
última sílaba mais forte do verso. Se houver alguma outra sílaba após a última tônica, ela é 
desconsiderada na linguagem poética, para a rima.
Ex.10: Com petróleo se faz pano, 

Brinquedo, bolsas e mala, 
Pele pra fazer salsicha, 
Copos, pratos, nem se fala.
No exemplo acima, as sílabas que rimam são ma/fa, que são as últimas sílabas tôni-

cas, e não os la do final das palavras.
Vale salientar, ainda, que muitos poemas apresentam versos do mesmo tamanho. 

Dizemos que eles apresentam versos metrificados. O tamanho dos versos poéticos está liga-
do à quantidade de sílabas que os compõe. Chamamos ao processo de contagem de sílabas 
poéticas de um verso de escansão.
Ex.11: Com - pe - tró - leo - se - faz - pa - (no)

Brin - que - do - bol - sas - e - ma - (la)
Pe - le - pra - fa - zer - sal - si - (cha)
co - pos - pra - tos - nem - se - fa - (la)
Pela divisão acima, percebemos que as quadras desse poema são formadas por sete 

sílabas poéticas. Essas quadras, portanto, são formadas por versos septissílabos, ou redon-
dilhas maiores, como são conhecidos esses versos. Mas as sílabas poéticas nem sempre cor-
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respondem às sílabas que conhecemos na linguagem da prosa.
Observe o exemplo.

Ex.12: Sei - ain - da - mui - tas - coi - (sas) 
Dis - se o - a - mi - go - Joa - quim 
Pa - ra - que - ser - ve o - pe - tró - (leo)
E - ou - tras - coi - sas - as - sim.
Nos versos 2 e 3 da estrofe em destaque, há sílabas poéticas que nasceram da união 

de duas outras sílabas. Geralmente, isso ocorre porque, quando falamos, tendemos a pro-
nunciar muito proximamente essas sílabas. Em geral, aliás, elas são formadas por vogais fi-
nais de palavras agregadas a vogais iniciais. A esse tipo de união chama-se elisão das sílabas 
e elas acabam, na contagem da quantidade de sílabas dos versos, sendo contadas como 
uma só sílaba. De qualquer forma, percebemos que os versos mantêm-se todos com sete 
sílabas, o que demonstra uma preocupação da autora não só em dar uma forma fixa às qua-
dras, mas aos próprios versos. A redondilha menor (versos de 5 sílabas) e a maior (versos de 
7 sílabas) são versos muito usados na poesia popular. Presentes, por exemplo, em textos de 
literatura de cordel. é um tipo de verso que facilita a melodia da língua e a utilização de rima 
de forma a ser rapidamente memorizado e, assim, pode ser repassado de boca a boca. 

Da mesma forma que existem diversos tipos de verso, existem, também, diversos 
tipos de rima. No caso deste poema, em particular, as estrofes apresentam um esquema fixo. 
Você pode comprovar isso retirando outra estrofe do texto e testando para ver se ela segue 
o esquema ABCB apresentado anteriormente. 

Observe que, quanto ao assunto de cada verso, parece que ele só é concluído no 
verso seguinte. Afinal, retornando ao exemplo apresentado, quem esteve sempre a mudar 
(verso 2)? O planeta terra (verso 1). Quando tudo mudou de lugar (verso 4)? Depois de mi-
lhões de anos (verso 3). Essa ligação de sentido de um verso para outro também é um recur-
so poético chamado encadeamento. E seu uso reforça a sonoridade das rimas, visto que são 
destacados pela rima justamente aqueles versos que concluem o sentido de cada enuncia-
do. Percebeu isso?

Existem inúmeros recursos poéticos, como já dissemos anteriormente. As rimas, o 
encadeamento dos versos, o ritmo. Além de todos esses, também a figuração da linguagem. 
A linguagem literária, e principalmente a poética, é uma linguagem rica em figuras, pois ela 
procura explorar ao máximo a capacidade de significação das palavras, criando associações 
inusitadas, estimulando a imaginação e sugerindo imagens e musicalidade.

Observe que nesse caso em particular, ao lermos esse poema, somos levados a se-
guir um determinado ritmo, uma determinada melodia:
Ex.13: Com petróleo se faz pano, 

Brinquedo, bolsas e mala
Pele pra fazer salsicha, 
Copos, pratos, nem se fala.

Se faz tinta, faz garrafa, 
Material de construção, 
Se fazem peças de automóvel 
E se faz tubulação.
Observe como a organização das sílabas tônicas ao longo dos versos segue um es-

quema muito semelhante, são sempre a primeira ou segunda sílaba tônica de cada verso a 
ter maior força, soando em conjunto com a última sílaba tônica, de forma a criar quase uma 
melodia. E aí, já virou poeta? Mas antes de “poetar”, molhe-se NAS ONDAS DO TEXTO.
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12 O tema geral do texto de Ruth Rocha é:
a) A origem dos combustíveis fósseis.
b) A entrada de um dinossauro na família.
c) A amizade de um menino com um dinossauro que veio do passado.
d) O espanto que causa a amizade de um ser humano com um animal.

13 O texto MEU AMIGO DINOSSAURO pode ser considerado, pela sua estrutura e pela sua 
linguagem:
a) Um romance juvenil com intenções didáticas.
b) Um poema infanto-juvenil com intenções didáticas.
c) Um conto infantil com intenção de estimular o raciocínio lógico.
d) Um poema juvenil com intenção de estimular o raciocínio lógico.

14 O texto de Ruth Rocha apresenta:
a) Pouca preocupação com a estrutura do texto.
b) Utilização de um vocabulário técnico e formal elevados.
c) Forma fixa, representada pela linguagem coloquial e juvenil.
d) Preocupação em elaborar uma estrutura fixa no tamanho da estrofe 

e dos versos.

15 De acordo com a leitura do texto, podemos compreender que os combustíveis fósseis:
a) Foram formados a partir de diversos tipos de material orgânico.
b) Foram criados exclusivamente através do acúmulo de dinossauros mortos.
c) São fontes renováveis de energia, criadas a partir de materiais inorgânicos sedimen-

tados por milhares de anos.
d) São recursos não renováveis, formados pelo acúmulo de material inorgânico ao lon-

go de milhares de anos.

Se você observar, os versos das quadrinhas do poema pare-
cem não terminar ao final da linha. Veja o exemplo:
Ex.14: As pessoas espiavam 

Estranhavam um pouquinho 
Onde será que arranjaram 
Este dinossaurosinho?
Como você já viu, esse é um recurso de que a linguagem poética se apropria e se 

chama encadeamento, ou seja, a continuação do sentido de um verso no verso seguinte. Se 
não fosse a letra maiúscula do início de cada verso, poderíamos até dividir essa quadra em 
duas partes:
Ex.15: As pessoas espiavam, estranhavam um pouquinho.

Onde será que arranjaram este dinossaurosinho?

NAS ONDAS DO TEXTO

TERRA À VISTA: PORTUGUÊS
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Não há nenhuma perda de sentido se fizermos isso, não é mesmo? Muito pelo con-
trário, talvez até possamos compreender mais claramente o sentido do texto. Mas, ao fazer-
mos isso,  traímos a linguagem poética, o que não é muito bom. 

Porém, vamos fazer isso agora apenas por motivo didático, certo? O primeiro enun-
ciado nós ainda podemos dividir mais, não é mesmo? Observe:

Ex.16: As pessoas espiavam.
(As pessoas) estranhavam um pouquinho.

Por que a autora não repetiu o sujeito na segunda oração? Você sabe? Provavel-
mente porque ela queria evitar uma repetição desnecessária, visto que o verbo já indica a 
pessoa, pois se apresenta na terceira pessoa do plural (estranhavam), concorda? 

O fato é que o enunciado do exemplo 15 é organizado através de duas orações, pois 
apresenta dois verbos; e essas duas orações estão articuladas, ou seja, organizadas uma pró-
xima da outra, separadas por apenas uma vírgula que, ao mesmo tempo em que as separa, 
mantêm entre elas um vínculo, uma união, qual seja, o mesmo sujeito. Caracteriza-se como 
o processo de coordenação que você viu anteriormente.

As orações coordenadas podem vir apenas justapostas, ou seja, com a separação de 
uma vírgula entre uma e outra. Nesse caso, elas são chamadas de assindéticas. 

Ex.17: O dinossauro apareceu no jardim, o jardim estava cheio de crianças.

Observe que as duas orações do exemplo, apesar de trazerem ideias complemen-
tares, não são subordinadas uma à outra. Para formar o enunciado, elas foram colocadas de 
forma justaposta, separadas apenas por vírgula. 

Há orações coordenadas, entretanto, que podem vir articuladas umas às outras por 
meio de conjunções coordenativas. Essas conjunções estabelecem, entre as orações, uma 
relação de sentido. Esse tipo de oração coordenada é chamada de sindética.

As orações coordenadas sindéticas podem estabelecer vários sentidos e foram, de 
acordo com essas possibilidades de sentido, classificadas em:

Aditivas - quando uma oração traz uma informação a ser somada à informação anterior.

Ex.18: O dinossauro era magro e gostava de frutas.

No exemplo,  a conjunção coordenativa e indica uma nova informação que é dita 
sobre o dinossauro.

Adversativas - quando uma oração traz uma ideia que se contrapõe à ideia desen-
volvida na oração anterior.

Ex.19: O dinossauro é simpático, mas não gosta de música.

Alternativas - quando uma oração traz uma opção ou alternativa em relação à ora-
ção anterior em que a opção por uma oração implica a exclusão do conteúdo da outra.
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Ex.20: Ou o dinossauro é de verdade ou é uma fantasia.

Ex.21: 
Conclusivas - quando a segunda oração apresenta uma 

ideia conclusiva que surge como consequência lógica da anterior.

Ex.22: Os dinossauros extinguiram-se há milhões de anos, logo 
o dinossauro do jardim é uma fantasia das crianças.

Explicativas - Quando uma das orações fornece uma explicação para o que diz a outra. 

Ex.23: O petróleo é importante porque impulsiona diversas indústrias.

Lembre-se sempre: não é necessário decorar as conjunções. Como elas apontam 
relações de sentido, é muito mais proveitoso compreender a relação estabelecida entre 
as orações.

Depois dessa parada na terra do Português, que tal nadar NAS ONDAS DA LÍNGUA?

O trecho a seguir deve servir de base para  responder às questões 16 e 17.

16 Considerando sua inserção no poema, na quadrinha acima, podemos substituir o pro-
nome ele, por:
a) Papai.
b) Dinossauro.
c) Combustível.
d) Petróleo.

17 Na quadro acima, a conjunção ou, em destaque, estabelece que tipo de relação entre as 
orações?
a) Aditiva.
b) Conclusiva.
c) Alternativa.
d) Adversativa.

18 é possível afirmar, sobre as orações coordenadas que:
a) Não há relação de dependência sintática entre elas.
b) Elas podem ser sindéticas, assindéticas ou justapostas.
c) Uma das orações sempre mantém uma relação de dependência sintática em relação 

à outra.

Há muitos milhões de anos 
Ele já virou petróleo! 
Ou já virou gasolina, 
Ou algum tipo de óleo.

NAS ONDAS DA LÍNGUA
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d) Elas podem apresentar ou não conjunções coordenativas na sua organização dentro 
de períodos.

19 O recurso poético que implica a conclusão do sentido de um verso em outro é chamado de:
a) Encadeamento.
b) Subordinação.
c) Coordenação sindética.
d) Coordenação assindética.

20 Estabeleça as relações de sentido indicadas entre parênteses, ao unir as orações a seguir.
I. O papai trouxe um amigo./Este bicho já está extinto. (Adversativa).

II. Os dinossauros são componentes do petróleo./O petróleo é formado a partir da de-
composição de matéria orgânica. (Explicativa).

III. O dinossauro era amigo da mamãe./O dinossauro era muito inteligente. (Aditiva).

Nesta Unidade, você está estudando sobre energias não renováveis, aquelas que no 
final de algum tempo deixarão de existir no planeta, como o petróleo, por exemplo.  Atual-
mente, ele é a principal fonte de energia, responsável pela geração de combustíveis (diesel, 
gasolina, combustível de aviação etc) e derivados (produtos asfálticos, GLP, polímeros plás-
ticos, solventes etc) que movem a maioria dos veículos de transportes de cargas e passagei-
ros, além da utilização em maquinários e produtos que simplificam a vida do homem. Quan-
do falamos em combustíveis, lembramos logo dos postos de distribuição ao consumidor, os 
quais conhecemos popularmente como “postos de gasolina”.  Agora vamos imaginar que, 
devido ao aumento da frota de veículos na cidade, um proprietário de um desses postos 
precise aumentar a área de atendimento. Ele tem uma área retangular de 15m por 40m e 
precisa ampliar em 236m² essa área. Como ele pode calcular essa ampliação? Pensou em 
usar uma equação de segundo grau? Então, entre no próximo TERRA À VISTA: MATEMÁTICA 
e ajude nosso amigo proprietário!

RETORNO

O petróleo é uma substância oleosa, inflamável e geralmente menos densa que a água 
formada por uma combinação complexa de hidrocarbonetos.

Retomemos o problema apresentado no CRUZAMENTO DE ROTAS, colocando-o 
numa linguagem matemática.
Ex.24: O proprietário de um posto de distribuição precisa aumentar o comprimento e a 

largura de sua área de atendimento, com a mesma quantidade y de metros lineares, 
de modo que essa área aumente 236 m². Conforme se pode ver, na figura 1,  atual-

CRUZAMENTO DE ROTAS

TERRA À VISTA: MATEMÁTICA
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mente ela é um retângulo de 15 m por 40 m. Em quantos metros deve ser aumen-
tado cada lado desse retângulo?
Vamos analisar essa situação?

Área atual: 15 m  x  40 m = 600 m²
Área pretendida: (15 + y)m   x   (40 + y)m = 600 m² + 236 m² 
Multiplicando os binômios, 15 + y por 40 + y, e juntando os termos semelhantes 

encontramos a expressão algébrica (trinômio) que representa a situação proposta: 
 y²  +  55y  + 600 = 836 ou y²  +  55y  –  236 = 0 
A expressão final está escrita na forma genérica das equações do 2º grau: ax² + bx + 

c = 0, ou equações quadráticas, onde:  a = 1; b = 55 e c = – 236.  
As letras a, b e c  são denominadas de coeficientes da variável e a letra x é denomi-

nada de variável ou incógnita (termo desconhecido). Esse tipo de expressão recebe o nome 
de equação porque está igualada a zero e é denominada de equação do segundo grau, por-
que o maior expoente que aparece na variável é 2 (dois). 

Você irá encontrar, entre as equações do segundo grau, algumas que podem ser 
completas, as que apresentam todos os três termos (ax² + bx + c = 0) e incompletas, as que 
faltam um ou dois termos (ax² + bx = 0; ax² + c = 0 e ax² = 0).

As equações completas são resolvidas através da Fórmula Resolutiva das Equações 
do Segundo Grau, também, comumente, chamada de Fórmula de Báskara, que possui a 
seguinte estrutura:

Para resolver as equações incompletas, você tem duas opções: usa a fórmula de 
Báskara, colocando zero para o coeficiente do termo que não existir ou usa processos parti-
culares para cada uma delas. As raízes (duas) são representadas por: x’ ou x1 e x’’ ou x2.

Vejamos cada um desses processos:
1º) ax² + bx = 0 Þ x(ax + b) = 0; onde x pode ser x = 0 ou ax + b pode ser ax + b = 0; 

com  x =  

 
a
b� ; temos, portanto, duas raízes: x’ = 0   e  x’’ = 

 
a
b�

.

2º) ax² + c = 0 Þ ax² = - c Þ x² = -c/a Þ x = 

 
a
c�

± , as duas raízes são, portanto:

x’ =

 
a
c�

e  x’’ =   – 

 
a
c�

.

3º) ax² = 0 Þ x² = 0/a; Þ x = 0. Com isso, temos as raízes: x’ = x’’ = 0.

a2
ac4bb

x
2 �±�

=

15 m

40 m y m

y m

ÁREA DESTINADA AO
ATENDIMENTO DE

VEÍCULOS EM
ABASTECIMENTO

Figura 1  
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Vamos resolver a situação proposta no exemplo 23 e encontrar a quantidade de 
metros que deve ser aumentada a cada lado?

A expressão encontrada, e que representa o enunciado do problema, é: y²  +  55y  
–  236 = 0. Esta expressão é uma equação do 2º grau completa, como já vimos, portanto, será 
usada a fórmula resolutiva para encontrar o valor desejado. 

a = 1; b = 55 e c = – 236. Aplicando esses valores na fórmula, teremos:

1.2
)236.(1.45555

y
2 ��±�

=  Þ 

 
2

6355
y

±�
=  Þ y’ =  – 59  e  y’’ = 4

A primeira raiz é negativa (y’ = – 59) , como não existe medida linear negativa, ela é 
desprezada e adotamos a segunda ( y’’ = 4) como resposta do problema, ou seja, cada lado 
da área de atendimento será aumentada em 4 m.

Vamos a outro exemplo?
Ex.25: Um proprietário dividiu, na largura, um terreno de y metros de largura por 2y metros 

de comprimento em 7 lotes, onde cada um tem y/2 de largura e y de comprimento. 
Ele separou três lotes para contruir a área administrativa do posto e os quatro lotes 
restantes, com uma área de 392 m², servirão  para “enterrar” tanques destinados a 
guardar combustível. Qual é a área reservada à administração do posto?
Vamos analisar o problema e montar a expressão que representa seu enunciado:
Existem quatro lotes de y/2 m por y m, cuja área mede 392 m², logo:

 

392)y.
2
y

.(4 =  Þ 392
2
y4 2

=  Þ y² = 196 Þ y = 14  (Equação do 2º grau incompleta:

a = 1; b = 0 e c =  – 196). 
Se y = 14 m, então, temos três lotes de 7 m por 14 m, cuja área total é: 3 x 7 m  x 14 

m  = 294 m².  Portanto, a área destinada à administração do posto medirá 294 m².   

Agora que você já conhece a expressão algébrica (trinômio) que representa uma 
equação do segundo grau, ou quadrática, as formas como ela se apresenta (completas ou in-
completas) e como resolver cada uma delas, vamos exercitar um pouco esse conteúdo para 
melhor fixar o que você aprendeu? Corra, então, até a seção NAS ONDAS DOS NÚMEROS!

RETORNO

Segundo o Prof. Cardy (http://www.profcardy.com/cardicas/bhaskara.php), o hábito de 
dar o nome de Bháskara para a fórmula de resolução da equação do segundo grau se estabeleceu 
no Brasil por volta de 1960.
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21 Um terreno tem 5 metros a mais que a largura no seu comprimento e a sua área mede 
336 m². Quanto mede o comprimento desse terreno?
a) 17 m.
b) 19 m.
c) 21 m.
d) 23 m.

22 Qual é o número inteiro positivo cujo quadrado excede 8 unidades a mais que o seu 
dobro?

23 Se acrescentarmos 3 unidades ao quadrado de um número inteiro positivo encontrare-
mos quatro vezes o valor desse mesmo número somado com 2. Esse número é ................

24 Resolva (encontre as raízes) as equações do segundo grau abaixo:
a) 2x² - 5x + 8 = 0.
b) –x² = 3x + 5.
c) 3x² = 0.
d) 4x = x(x + 1).
e) 9x – 5 = 2x² - 6.
f ) 3x² - 4x = 0.

SERIAM OS DEUSES DE PETRóLEO?

Se forem, coitados de nós, estamos em mãos altamente inflamáveis e esgotáveis. Eu 
sei, você deve estar se perguntando se o autor dessas linhas está endoidando de vez, diante 
de pergunta e resposta tão absurdas. Mas pense só: tudo o que existe à nossa volta está, de 
alguma forma, conectada ao petróleo.

As plantas e os animais que morreram há milhões de anos ajudaram a compor o que 
hoje chamamos petróleo. Os nossos transportes urbanos sobrevivem e nos transportam à 
custa do petróleo. Esse material didático que você tem em suas mãos, de alguma forma, tem 
resquícios de petróleo, nas tintas que compõem suas páginas, por exemplo. A mochila que 
você carrega para a escola tem elementos feitos de petróleo.

A roupa que você veste, provavelmente, em sua composição ou em sua feitura, pre-
cisou de petróleo. As estradas por onde a gente caminha, o plástico do copo em que toma-
mos água, os elementos do computador onde você pesquisa, os componentes do tênis ou 
da sandália que você calça; o combustível que sua mãe queima no fogão para fazer a sua 
comida, o pente que você utiliza para pentear o seu cabelo, enfim, tudo em nossa volta tem, 
de alguma forma, ligação com esse líquido que é, ao mesmo tempo, tão precioso e tão peri-
goso. Perigoso porque, por ser uma fonte não renovável de energia, pode nos deixar na mão 
em algum momento.

Já imaginou o que sería de nós sem o petróleo? O que faríamos? Pois é, é por isso 
que eu pergunto: seriam os deuses de petróleo? 

NAS ONDAS DOS NÚMEROS

TERRA À VISTA: CIDADANIA
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25 Que tal você fazer um exercício de imaginação? Pois é, imagine sua vida sem petróleo. O 
que você iria vestir? O que você iria comer? Como a comida iria chegar a sua casa? Como 
você iria até a escola? Como você iria pesquisar e estudar? Responda a essas perguntas, 
procurando, na sua imaginação, alternativas para uma vida sem o petróleo e seus deri-
vados.

Chegou a vez de, em Língua Portuguesa, identificar os aspectos constitutivos do 
gênero textual entrevista; aprofundar nosso estudo sobre a diferença entre orações coor-
denadas e orações subordinadas e conhecer os principais tipos de orações subordinadas. 
Em Matemática, você vai ver como algumas situações do cotidiano podem ser expressas 
em inequações. Em Cidadania, vamos discutir o conceito e a importância ambiental dos 
biocombustíveis.

TERCEIRA AULA

EM DEFESA DO ETANOL
O sucesso do combustível brasileiro depende do fim de alguns mitos a seu respeito, 

diz lobista contratado para cuidar da imagem do produto no exterior
Por Fabiane Stefano; Revista Exame - 10/10/2007.

Ex-assessor do ex-vice-presidente dos Estados Unidos 
Al Gore, o consultor americano Joel Velasco foi contratado pela 
União da Indústria de Cana-de-Açúcar para promover o etanol 
brasileiro no exterior. Além de combater as barreiras comerciais 
contra o produto, sua missão envolve melhorar a imagem do 
combustível brasileiro no exterior.

O Brasil não está se empenhando o suficiente para de-
fender o etanol no mundo?

No diálogo entre Brasil e Estados Unidos, não há uma 
questão mais importante hoje do que combustível alternativo. 
Podemos fazer mais? Claro. Meu trabalho é melhorar a imagem 
do combustível brasileiro no mundo.

Quais os principais problemas de imagem do etanol?
Há uma série de mitos a respeito do produto. Os problemas do milho acabam 

afetando a percepção de todo o etanol. Apesar de a molécula final que se mistura na 

ENTREVISTA

NAS ONDAS DA ÉTICA E CIDADANIA

OBJETIVO DA VIAGEM

PARADA OBRIGATÓRIA

 

Joel Velasco,  
ex-assessor de Al Gore 

Figura 2 João Velasco, 
ex-acessor de Al Gore.
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O texto acima se organiza em forma de perguntas e respostas. é o que chamamos de 
entrevista. Ela se caracteriza por uma alternância entre perguntas e respostas que simulam um 
diálogo oral entre o jornalista e o entrevistado. As perguntas são feitas por um jornalista da revista 
Planeta Sustentável, e o entrevistado elabora seu texto respondendo aos questionamentos feitos.

bomba de combustível ser igual, o etanol de milho é bem diferente do de cana, que 
tem custos e impacto ambiental bem menores. Uma das minhas principais missões é 
esclarecer essa diferença.

As ONGs passaram a acusar o etanol de roubar espaço dos alimentos no cam-
po e dizem que os usineiros querem avançar a área de plantio de cana na floresta 
Amazônica. Como lidar com essas críticas?

Algumas ONGs são pragmáticas o suficiente para ver as vantagens do etanol. 
Além disso, a expansão de cana foi bancada pelo aumento de produtividade e pelo 
uso de áreas de pecuária. E o etanol de cana reduz a emissão de gases estufa em mais 
de 80%.

A má imagem dos usineiros brasileiros atrapalha a aceitação do etanol brasi-
leiro no exterior?

Há 20 anos, talvez os usineiros fossem vistos como atrasados. Mas agora o Bra-
sil tem o dream team da agricultura, com terras disponíveis, clima favorável e inovação 
tecnológica.

é possível avançar na questão da queda de barreiras nos Estados Unidos à 
venda do etanol brasileiro?

A maioria dos americanos não sabe quanto o governo é protecionista. Grande 
parte dos subsídios nunca chega em forma de benefícios à mão do fazendeiro de Iowa, 
por exemplo. Eles vão para as grandes refinarias de petróleo, que misturam o etanol à 
gasolina. é preciso mostrar que os subsídios não estão ajudando os consumidores e os 
pequenos produtores.

Quem é mais resistente: o governo americano ou a 
iniciativa privada?

Creio que temos mais aliados no Executivo do que 
no Legislativo, mas nosso foco é trabalhar com os dois. A 
mesma coisa serve para o setor privado. O posto de gasoli-
na quer vender o combustível mais barato, que lhe permita 
maior margem, pouco importa se o produto vem de Iowa 
ou do Brasil.

Os produtores americanos estão investindo muito em novas usinas e acabam 
encarando o Brasil como concorrente. Como transformá-los em aliados?

Nosso objetivo é completar a demanda com um produto melhor, a um preço 
mais acessível. Temos de estar prontos para, por exemplo, uma quebra de safra no mi-
lho e a falta do etanol do grão nos Estados Unidos. é nessas horas que o Brasil, então, 
poderá complementar o mercado americano.

Disponível em: <http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/energia/conteudo_254979.shtml>. Aces-
so em: 05 set. 2008.

DE OLHO NO TEXTO
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As entrevistas são realizadas sempre a partir de um tema 
pré-determinado. O tema da entrevista em questão é bem claro, 
logo no título nós já identificamos que será feita uma defesa do 
etanol. Assim, já identificamos o tema (biocombustíveis) e o objeti-
vo geral: defender esses biocombustíveis. 

O entrevistado, necessariamente, deve ser uma pessoa 
que conheça bem o tema a ser discutido. No caso da nossa entre-
vista, o entrevistado é Joel Velasco, ex-assessor do ex-vice-presi-
dente dos Estados Unidos Al Gore, e consultor americano que foi 
contratado pela União da Indústria de Cana-de-Açúcar para pro-
mover o etanol brasileiro no exterior.

Ficamos sabendo desses detalhes logo de início, pois eles ajudam a dar credibilida-
de ao texto. Afinal, quem acreditaria numa entrevista sobre etanol se o entrevistado fosse 
alguém que não soubesse nada sobre o assunto? 

Assim, os objetivos das entrevistas são, em geral, trazer a público a opinião de uma 
determinada autoridade sobre um determinado assunto. Por isso, esse tema deve ser de inte-
resse geral no momento da entrevista. O etanol é um tema de interesse geral? Se pensarmos 
na importância da geração de combustíveis renováveis para a saúde e para o futuro da huma-
nidade no planeta, vamos perceber que sim. 

As entrevistas podem ser orais ou escritas. Quando orais, elas são geralmente vei-
culadas em rádio ou televisão e hoje em dia através da Internet. As entrevistas escritas são 
veiculadas em meios de comunicação impressa ou eletrônica. Em ambos os casos, as entre-
vistas geralmente são trabalhadas pelo jornalista, isto é, ele recorta apenas o que considera 
relevante da fala do entrevistado. Isso só não acontece quando a entrevista é feita ao vivo, ou 
seja, no momento em que é veiculada no meio de comunicação.

A estrutura das entrevistas pode obedecer à estrutura geral de qualquer texto: uma in-
trodução, o desenvolvimento e uma conclusão, com uma especificidade, ela está amparada na 
opinião do entrevistado. Assim, em geral, ela é feita em formato de perguntas e respostas. Ob-
serve que, na entrevista que abre esta nossa aula, como introdução, são apresentados o tema 
e o entrevistado. Depois, desenvolve-se o tema, questionando-se acerca da imagem do etanol 
brasileiro no mundo e das relações entre o Brasil e os Estados Unidos no comércio do etanol.

é bom estar atento ao fato de que, numa entrevista, as perguntas devem sempre 
levar em consideração as respostas já dadas, de forma a que o texto se torne mais fluido, 
como uma conversa. Observe que na entrevista sobre o etanol, o entrevistado termina uma 
resposta falando: “Meu trabalho é melhorar a imagem do combustível brasileiro no mundo.” 
Essa afirmação leva o jornalista a perguntar: ”Quais os principais problemas de imagem do 
etanol?”. Nós, leitores, sentimos que o jornalista partiu da resposta para criar a pergunta e 
aprofundar o assunto. 

Nesse corpo da entrevista, observe que as perguntas geralmente são feitas na ter-
ceira pessoa, identificando o entrevistado pelo nome ou pelo cargo (é possível avançar ... ) e 
as respostas são, frequentemente, na primeira pessoa, pois expressam a opinião do entrevis-
tado sobre aquele tema (Creio que temos... ). Dessa forma, caminha-se para a conclusão do 
texto, que, no caso da entrevista que lemos aqui, é o fato de que o Brasil precisa vencer uma 
série de resistências dos Estados Unidos contra o etanol brasileiro e transformá-lo em seu 
aliado comercial. Essa seria a opinião mais forte do entrevistado sobre o tema, o fechamento 
para tudo o que ele vem discorrendo sobre o assunto.

Para uma entrevista ser bem feita, ela precisa ainda, portanto, que suas questões 
sejam adequadas ao tema. E essas questões tanto podem ser abertas, como: Quais os 
principais problemas da imagem do etanol? Ou fechadas, como Quem é mais resistente: 
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o governo americano ou a iniciativa privada? As questões abertas permitem uma resposta 
mais ampla do entrevistado. As questões fechadas direcionam o entrevistado para uma 
resposta específica. 

Como toda linguagem jornalística, uma boa entrevista leva o entrevistado a falar 
sobre aquilo que se quer saber sem ser necessário que se estabeleça juízo de valor sobre o 
tema, ou sobre aspectos do tema. Dessa forma, o que deve transparecer é a opinião do en-
trevistado e não a do entrevistador.

Por fim, outra regra básica que serve, não só para a elaboração de uma boa entre-
vista, mas para qualquer tipo de texto de caráter jornalístico, é a clareza e a objetividade da 
linguagem. Não é muito correto utilizar vocabulário muito complexo e muito difícil; e quan-
do isso for necessário, é bom que o jornalista sempre organize o texto de forma a explicar 
ao leitor aqueles conceitos mais complexos que a entrevista aborda. Um bom exemplo, no 
texto, é o uso da expressão em inglês dream team da agricultura, que o entrevistado utiliza 
e explica através de exemplos: terras disponíveis, clima favorável e inovação tecnológica. 
Assim o leitor que não saiba inglês e não conheça a origem esportiva da expressão, saberá 
imediatamente que ele está falando das condições ideais para a agricultura no país.

26 De acordo com o texto, podemos concluir que:
a) O objetivo do trabalho do entrevistado é 

melhorar a imagem do etanol brasileiro no 
exterior, principalmente nos Estados Unidos, para 
que haja maior interesse nesse biocombustível.

b) Os Estados Unidos não têm interesse no etanol 
brasileiro, porque ele é um combustível originado 
de um modelo de agricultura antigo e ultrapassado.

c) O etanol brasileiro tem grande inserção nos 
Estados Unidos, a não ser em Iowa, o que 
leva o entrevistado a assumir uma posição de 
conscientização da população desse estado 
norte-americano acerca da importância desse 
biocombustível.

d) Brasil e Estados Unidos estão rompendo as 
relações comerciais, por isso, o entrevistado 
tenta convencer o povo americano a não mais 
utilizar os biocombustíveis produzidos em Iowa. 

27 De acordo com o texto, o etanol é um biocombus-
tível:
a) Que ameaça as lavouras de comida e, por isso, o governo americano não se interessa 

em comprá-lo.
b) Que não tem muitas possibilidades de maior produção, por isso, perde para o bio-

combustível de Iowa.
c) Altamente competitivo no mercado internacional graças à qualidade que a infraes-

trutura agrícola tem alcançado no Brasil.
d) Não renovável e, por isso, ameaça a vida no planeta.

NAS ONDAS DO TEXTO
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Nas aulas anteriores desta Unidade, você observou que existem inúmeras formas 
de agrupar as orações em um período, dependendo do tipo de intenção que você tem (se 
explicar, negar, concluir etc.) No caso, vimos a construção de períodos coordenados, em que 
não existe dependência sintática entre elas. Mas existe também a possibilidade de você es-
tabelecer relações de dependência entre essas diferentes orações. A isso chamamos de pe-
ríodos subordinados. Vamos ver a diferença? Observe os exemplos a seguir:
Ex.26: O Brasil tem terras disponíveis, possui clima favorável e apresenta inovação tecno-

lógica.

Ex.27: é preciso mostrar que os subsídios não estão ajudando os consumidores e os pe-
quenos produtores.
No primeiro exemplo, podemos perceber três orações:
1 – O Brasil tem terras disponíveis.
2 – O Brasil possui clima favorável.
3 – O Brasil apresenta inovação tecnológica.

Para evitar a repetição de informações do trecho sublinhado nas orações (O Brasil), 
o autor estabeleceu uma conexão entre as duas orações. Ele usou, entre a primeira e a se-
gunda, uma vírgula para estabelecer uma relação assindética entre elas e, entre a segunda 
e a terceira, apelou para o conectivo que indica adição (e).  Assim, o autor reuniu as três 
orações em um só período, mas uma não se subordina à outra, todas são independentes, 
apresentam um sentido completo.

No segundo exemplo, também podemos perceber mais de uma oração:
1 – é preciso mostrar

28 O texto desta aula é, em linhas gerais, uma entrevista porque:
a) Apresenta uma estrutura em forma de diálogo oral, em que percebemos claramente, 

através da pontuação e do uso dos verbos, a fala de cada um dos inúmeros partici-
pantes.

b) Simula uma conversa oral em formato de perguntas e respostas. As perguntas são 
sempre geradas a partir das respostas dadas pelo entrevistado que é, em geral, uma 
autoridade no assunto desenvolvido ao longo do texto.

c) Estrutura-se a partir de uma organização lógica, com introdução, desenvolvimento e 
conclusão em sequência narrativa e descritiva.

d) Contém uma série de informações importantes acerca de um tema controvertido 
visto e defendido a partir da opinião do autor do texto. 

29 As entrevistas, de acordo com o que foi apresentado nesta aula, podem ser
a) Orais ou escritas e podem assumir diferentes formatos de acordo com o veículo em 

que forem publicadas, se impresso ou televisivo, por exemplo.
b) Sempre escritas, pois são um formato de gênero textual criado e desenvolvido para 

a mídia impressa.
c) São um gênero jornalístico e, por isso, só podem ser veiculados em  formato escrito. 

Em formato oral, elas seriam chamadas de conversas.
d) São um gênero jornalístico híbrido, entre o conto e a crônica, podendo apresentar ou 

não um entrevistado e um tema específico.

TERRA À VISTA: PORTUGUÊS
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2 – que os subsídios não estão ajudando os consumidores e os pequenos produtores.
Atente para o fato de que a segunda oração complementa as informações apre-

sentadas na primeira. Assim, temos, na primeira oração, a locução verbal: é preciso mostrar. 
Agora, pense comigo: mostrar o quê? Esse é um verbo transitivo que precisa de comple-
mento, mas o complemento não se dá através de um nome, mas de toda uma oração: que 
os subsídios não estão ajudando os consumidores e os pequenos produtores. Estabelece-se, 
assim, uma relação de subordinação entre as duas orações. A segunda oração exerce, por-
tanto, a função sintática de objeto direto do verbo mostrar. A primeira oração, no entanto, 
não exerce nenhuma função sintática em relação à segunda, por isso, a primeira oração é 
considerada a oração principal e a segunda é chamada de oração subordinada que, nesse 
caso, é uma oração subordinada substantiva objetiva direta, chamada assim porque exerce 
essa função no período. Entendeu? Vamos retomar.

Oração principal: é uma oração que não exerce nenhuma função sintática no 
período e tem, atrelada a ela, outra oração que dela depende, em termos sintáticos e/
ou semânticos.

Oração subordinada: é uma oração associada à outra oração e que, em relação 
a ela, exerce alguma função sintática (sujeito, objeto, adjunto adverbial etc.)

é essa definição de oração subordinada que determina a sua classificação. Ou seja, 
ela vai ser chamada de acordo com a função sintática que estiver exercendo. Dessa forma, 
existem três tipos mais amplos de orações subordinadas: as substantivas, as adjetivas e as 
adverbiais. Vamos ver, brevemente, cada um desses tipos.

• Oração Subordinada Subjetiva: ela é chamada assim quando funciona como su-
jeito da oração principal. Em geral, as orações subjetivas surgem quando a oração principal 
é elaborada com um verbo de ligação ou com um verbo unipessoal (ou seja, um verbo na 
terceira pessoa). Vejamos alguns  exemplos:
Ex.28: é preciso que comprem nosso etanol.

Nesse período, temos uma oração principal formada de verbo de ligação (é) + um 
predicativo (preciso) + uma oração subordinada substantiva subjetiva (que comprem nosso 
etanol). Veja o esquema:

Ex.29: Convém que divulguemos nosso etanol.

No caso do exemplo acima, temos um verbo na terceira pessoa ou unipessoal (con-
vém) + uma oração subordinada substantiva subjetiva (que divulguemos nosso etanol). No 
esquema, podemos visualizar:

oração subordinada substantiva subjetivaverbo de ligação

É preciso que comprem nosso etanol.
predicado

oração subordinada substantiva subjetivaverbo unipessoal

Convém que divulguemos nosso etanol.
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As orações substantivas podem ser ainda objetivas diretas, objetivas indiretas, com-
pletivas nominais, apositivas, ou predicativas, depende da função sintática que elas estejam 
exercendo dentro do período e em relação à oração principal.

• Oração subordinada Adjetiva – essas orações exercem a função de adjetivo e sem-
pre são iniciadas por um pronome relativo ( o que, a que, com quem, de quem, cujas etc.).  
Como você viu na Unidade Didática 02, podem ser explicativas ou restritivas. A oração su-
bordinada adjetiva restritiva, como o próprio nome indica, restringe o sentido do substanti-
vo ou do nome a que se refere. Assim:

Ex.30:  

Se você observar, a oração sublinhada no exemplo acima restringe o tipo de com-
bustível. Não é sobre qualquer combustível que se fala, mas sobre aquele feito de milho. 
Observe que a oração é introduzida pelo pronome relativo que, que se refere a combustível. 
Observe, ainda, que não se pode separar essa oração subordinada da oração principal por 
vírgulas, pois isso poderia implicar em problemas com o sentido da oração.

Já a oração subordinada adjetiva explicativa ajuda a esclarecer o significado de um 
substantivo. Ela explica, como seu nome indica, e vem em geral separada por vírgulas ou 
por travessão.

Veja o exemplo.

Ex.31:   

No exemplo 30, percebemos que a oração subordinada refere-se ao sujeito da ora-
ção principal (O etanol brasileiro), explicando de que ele é feito. Vem separada por vírgulas 
e tem função adjetiva, à semelhança do aposto.

 Por fim, vejamos as orações subordinadas adverbiais, que são introduzidas por 
conjunções subordinativas que vão indicar a sua especificidade, se são de causa, de com-
paração, de concessão, de condição, de tempo, de consecução, de finalidade, de proporção. 
Enfim, depende do tipo de intenção que o autor dá ao período.

Vejamos alguns exemplos.
Observe a relação que existe entre as duas orações no período do exemplo 31 na 

página a seguir.
Veja que o enunciador comparou a agricultura brasileira com a norte-americana.
Então, essa relação de comparação é marcada linguisticamente pela conjunção 

(tão)... quanto e expressa em uma oração subordinada adverbial comparativa.

oração subordinada adjetiva restritivasujeito

O combustível de que falei é feito de milho.

predicado

oração subordinada adjetiva explicativasujeito

O etanol brasileiro, que é feito de cana-de-açúcar, tem excelente qualidade.

RETORNO

Os verbos unipessoais mais comuns são convir, constar, parecer, importar, interessar, suce-
der, acontecer.



Proteu na rota do descobrimento: Português, Matemática e Cidadania
Produção Industrial

313

U
N

ID
A

D
E 

D
ID

ÁT
IC

A
 0

8

Ex.32:    

Em nossa língua existem outras formas de expressar a comparação. Essa é apenas 
uma delas. Por exemplo, a forma mais comum de expressarmos a comparação é utilizar a 
conjunção como.

Ex.33: A agricultura brasileira é (tão) moderna como a norte-americana (é).

Leia esse exemplo anterior sem os itens que estão entre parênteses. Percebeu como 
essa construção também existe na língua portuguesa?

Mas está na hora de continuar. Veja agora o seguinte exemplo:

Ex.34: O etanol de cana e de milho são bem diferentes, apesar de a molécula final de am-
bos ser igual.

Analise conosco a oposição entre as ideias expressas nas duas orações. Na oração 
principal, afirma-se que o etanol brasileiro de cana e de milho são bem diferentes. Essa afir-
mativa nos faz crer que a argumentação seguirá mostrando as diferenças. Mas, surpreen-
dentemente, aparece algo contrário ao que se afirmava, aparece a semelhança que existe na 
molécula final dos dois tipos de etanol. 

Quando revisamos as orações coordenadas, vimos que existe outra forma de es-
tabelecer essa relação de oposição. Lembra qual é? Claro que sim! As orações adversativas! 
Veja como poderíamos reescrever esse período estabelecendo a relação de oposição numa 
estrutura coordenada.
Ex.35: O etanol brasileiro de cana e de milho são bem diferentes, mas a molécula final de 

ambos é igual.
 
E para finalizar essa nossa parada, veja agora mais um exemplo.

Ex.36:  

oração subordinada adverbial comparativaoração principal

A agricultura brasileira é tão moderna quanto a norte-americana (é).

oração subordinada adverbial concessivaoração principal

O etanol brasileiro de cana e de milho são bem diferentes, apesar de a molécula de ambos ser igual.

oração subordinada adverbial condicionaloração principal

O etanol brasileiro será comercializado nos EUA se Joel Velasco �zer um bom trabalho.

RETORNO

A palavra concessão significa condescendência, permissão. Por extensão, aplicada à gramá-
tica, indica a oração que anuncia uma oposição ou restrição ao que se expressa na oração principal. 
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Observe que para o etanol ser bem comercializado nos EUA, existe uma condição: 
que Joel Velasco faça um bom trabalho. Viu como é fácil perceber o tipo de relação existente 
entre as orações?

Esses são alguns dos principais tipos de orações subordinadas,  mas o que é impor-
tante não é você apenas conhecer e decorar os tipos de oração, mas  perceber que seu nome 
deriva de sua função no período e da relação de ideias que está expressa entre as orações 
do período. Assim, você precisa, mesmo, é identificar essa função e essa relação, pois isso é 
fundamental, também, para determinar o objetivo que o autor que atingir, se explicar, expor, 
comparar, concluir, entre outros. 

Quer respirar um pouco? Entre NAS ONDAS DA LÍNGUA! 

30 Uma diferença fundamental entre as orações coordenadas e as orações subordinadas é 
que:
a) As orações coordenadas apresentam verbos e as subordinadas não.
b) As orações coordenadas podem ser sindéticas ou assindéticas e as subordinadas são 

sempre assindéticas.
c) As orações coordenadas não dependem uma da outra, as subordinadas mantêm 

sempre uma dependência sintática e/ou semântica em relação à oração principal.
d) Não há diferenças relevantes entre esses tipos de oração.

31 A oração em destaque pode ser classificada como:

Todos desejamos que o biocombustível brasileiro penetre no mercado norte-
-americano.

a) Oração coordenada explicativa. 
b) Oração subordinada adjetiva restritiva.
c) Oração subordinada adverbial de modo.
d) Oração subordinada substantiva objetiva direta.

32 No período Joel Velasco, que foi assessor de Al Gore,  foi contratado pela União da Indús-
tria de Cana-de-Açúcar para promover o etanol brasileiro no exterior, a oração sublinha-
da pode ser classificada como:
a) Oração subordinada adjetiva explicativa.
b) Oração subordinada adjetiva restritiva.
c) Oração coordenada de finalidade.
d) Oração coordenada assindética.

33 Assinale a opção que identifica a função da oração em destaque:

O etanol brasileiro se destacará no mercado quando houver mais informação 
sobre ele.

NAS ONDAS DA LÍNGUA
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a) Função adjetiva.
b) Função adverbial.
c) Função de sujeito.
d) Função de objeto direto

34 Observe as orações seguintes e escreva um período estabelecendo relação de subordi-
nação entre elas.

1 – O etanol de cana é um produto brasileiro.
2 – O etanol brasileiro é muito eficiente.

Na entrevista Em defesa do etanol, foram discutidos os impactos ambientais causa-
dos pelo plantio da cana-de-açúcar e do milho para a fabricação do etanol (álcool combus-
tível). Entretanto, existe também uma discussão sobre a vantagem (relação custo/benefício) 
do uso do etanol, em relação à gasolina. Nesse sentido, economistas, estatísticos e outros 
profissionais da área de otimização chegaram ao seguinte consenso: se o preço do etanol 
(que vamos representar por x) estiver inferior a setenta por cento do preço da gasolina (que 
vamos representar por y), compensa abastecer com etanol (situação própria para os carros 
flex). Por outro lado, se estiver maior que setenta por cento do preço da gasolina, compensa 
abastecer com gasolina. Você sabia que podemos representar essas informações matemati-
camente e que elas seriam organizadas em inequações? E já que  avistamos a terra da Mate-
mática, que tal uma paradinha para verificar?

Dissemos na seção anterior que essas informações podiam ser representadas mate-
maticamente. Veja como ficariam: 
Ex.37: 

a) Se x < 0,7y, compensa usar etanol. 
b) Se x > 0,7y, compensa usar gasolina.
c) Se x = y, usar um ou outro combustível, fica à escolha do usuário. 

As expressões dos itens a) e b) são conhecidas como inequações, ou seja,  desigual-
dade entre duas sentenças matemáticas. Já a igualdade do último item é denominada de 
equação, como você já estudou na unidade 5.

Do mesmo modo que as equações, as inequações recebem “nomes”  (ou graus) de 
acordo com o maior expoente apresentado pela variável. Por exemplo:
Ex.38: 2x + 1 > 8  inequação do primeiro grau, pois o maior expoente da variável é 1.

Ex.39: 3x² –  5 < 4  inequação do segundo grau, pois o maior expoente da variável é 2, e 
assim por diante. 
Se resolver uma equação é encontrar um valor numérico que satisfaça a incógnita 

(o termo desconhecido), resolver uma inequação é encontrar um intervalo numérico que 
satisfaça a desigualdade, ou satisfaça a variável, já que o elemento x pode assumir vários 
números como resposta.

CRUZAMENTO DE ROTAS

TERRA À VISTA: MATEMÁTICA
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Ex.40: Qual é o valor máximo que um número pode assumir de modo que o seu triplo não 
ultrapasse o valor da  soma desse número com 20? 
Não ultrapassar significa que o número pode ser menor, ou, no máximo, igual a um 

determinado valor, dessa forma, temos:
3x  ≤  x + 20 Þ 3x –  x ≤  20 Þ 2x  ≤20 Þ x   ≤   10
Portanto, a resposta será: todos os valores reais que sejam menores ou, no máximo, 

iguais a 10.
Ex.41: Em um terreno retangular de 5 m de largura por 15 m de comprimento, qual é o 

menor valor inteiro positivo, em metros, que eu devo somar à sua largura para que 
a sua área ultrapasse 112,5 m²?
Nesse caso, ultrapassar signifca ser maior,  logo:
(5 + x) . 15 > 112,5 Þ 75 + 15x > 112,5 Þ 15x > 112,5 – 75 Þ 15x >  37,5 Þ x >  2,5
Como estamos pedindo o menor valor inteiro positivo, a resposta será 3, visto que 

é o menor inteiro depois de 2,5.
As inequações podem se apresentar na forma de dupla inequação, isto é, a senten-

ça encontra-se entre dois sinais de desigualdade, por exemplo:
Ex.42: Qual é o intervalo numérico que satisfaz a  inequação 7 <  2x + 5  <  15? 

Em uma situação como essa, começamos a resolver separando as desigualdades:  
7 < 2x  + 5 ou 2x + 5  > 7  
2x +  5 < 15
e resolvemos uma de cada vez.
2x + 5 > 7 Þ 2x > 7 – 5 Þ 2x > 2 Þ x > 1
2x + 5  < 15 Þ 2x < 15 – 5 Þ 2x < 10 Þ x < 5

Temos, então, duas respostas: na primeira, servem todos os números maiores que 
1 e na segunda todos os números menores que 5.  Como esses números devem satisfazer 
a dupla desigualdade ao mesmo tempo, então, a resposta final será: o intervalo numérico 
onde todos os valores de x  pertencentes a  esse intervalo sejam maiores que 1 e menores 
que 5, ou seja: 1 < x < 5. Se tivéssemos pedido só os números inteiros, por exemplo, a respos-
ta seria apenas os números: 2, 3 e 4.

Quando,  em uma inequação,  o coeficiente da variável é um número negativo, mul-
tiplicamos ambos os membros da desigualdade por menos um ( – 1 ) e invertemos o sentido 
( < ou > ) antes de resolver a inequação. 
Ex.43: Determine o intervalo numérico que satisfaz a inequação: – 2x  + 1 < 29

Solução:   (-1) .( -2x + 1 < 29) = 2x – 1 > - 29 Þ 2x > - 29 + 1 Þ 2x > - 28 Þ x > –  14
Por que multiplicamos por menos um e invertemos o sentido da inequação?
Imagine que você não multiplique por menos um e nem inverta o sentido, então, 

teremos:
-2x + 1 < 29 Þ -2x < 29 – 1 Þ -2x < 28 Þ x < -14
A resposta seria: todos os números menores que menos quatorze. Vamos testar? 

Tomemos -15, por exemplo:
-2(-15) + 1 < 29 Þ 30 + 1 < 29 Þ 31 < 29 (???).  
Tomemos outro menor,  -16, por exemplo:
-2(-16)  + 1 < 29 Þ 32 + 1 < 29 Þ 33 < 29 (???). 
Daí começamos a concluir que os números menores que  -14 não satisfazem a desi-

gualdade. E os maiores que – 14? Vamos testar? Tomemos -13,  por exemplo:
-2(-13) + 1 < 29 Þ 26 + 1 < 29 Þ 27 < 29 (Certo!). 
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Tomemos outro, -12, por exemplo:
-2(-12) +1 < 29 Þ 24 + 1 < 29 Þ 25 < 29 (Certo!) 
Você começa a observar, então, que os números maiores que -14 satisfazem a ine-

quação. 
A multiplicação por menos um (– 1) garante a positividade do x e a inversão do 

sentido garante o intervalo que realmente satisfaz à inequação, pois: se  – x < 14, então:  + x,  
que é  (-1).(-x),  deve ser maior que  – 14: [(-1).(+14)].  

Vamos aos exercícios?  Eles ajudarão a fixar o que você aprendeu sobre esse assunto. 

35 Determine o intervalo que satisfaz a sentença: 2x +  1 < -3X + 11, com x pertencente ao 
conjunto dos Inteiros.

36 Quais os números que são menores que a sua metade mais três?

37 Encontre o intervalo que satisfaz a sentença:   7 < 2x –  1 < 11

38 Determine os números naturais que somados com o seu triplo resultam em um valor 
menor ou igual a 12.

39 Quantos números inteiros positivos existem que satisfazem a seguinte desigualdade:  
3x – 7 < x  +  9? 
a) 5.
b) 7.
c) 9.
d) 11.

40 Se 3x > 4,5, então, x pode assumir:
a) O valor zero.
b) O valor 1,5.
c) Valores maiores que 1,5.
d) Valores menores que 1,5.

41 Complete de modo a tornar verdadeira a sentença.

O dobro de x é maior que oito, implica que x pode assumir valores ..................... quatro.

SEU WILSON é SUSTENTáVEL

Estava eu em sala de aula outro dia, com meus alunos, lendo e discutindo um texto 
sobre sustentabilidade. Estávamos discutindo justamente o uso do etanol, o combustível 
renovável que, no Brasil, é extraído principalmente da cana-de-açúcar. Há muitas pesquisas 
no mundo acerca desses biocombustíveis e a história do etanol de cana-de-açúcar no Brasil 
já data de três décadas. Os alunos se espantaram, por exemplo, com o fato de a gasolina 

NAS ONDAS DOS NÚMEROS

TERRA À VISTA: CIDADANIA
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comercializada aqui no Brasil ter, em sua composição, 25% de etanol. Além disso, fizeram 
diversas questões ligadas ao etanol em si, pois eles acharam espantoso que ele seja parente 
tão próximo da cachaça. Foi aí que um dos meus alunos, o mais engraçadinho, resolveu fazer 
piada dizendo que São Paulo até poderia ser o estado a produzir mais etanol no Brasil, mas 
com certeza não seria o que mais consumiria. De acordo com esse aluno, o bairro dele deve-
ria ter um consumo bem maior, pois lá morava seu wilson, que além de ter um carro a álcool, 
consumia esse líquido das primeiras horas do dia até o anoitecer. Seu wilson, sim, disse meu 
aluno, é sustentável, os demais só o imitam. Brincadeiras à parte, consumo de etanol pode 
ser muito legal para o meio ambiente, mas só como combustível. Quando o caso é ingerir 
bebidas alcoólicas, o melhor mesmo é evitar o excesso, não é mesmo?

Pensando na cana-de-açúcar e em seus derivados, que tal fazermos uma listinha 
dos derivados da cana que são importantes para o nosso dia a dia. Aposto que você vai se 
espantar, ao pesquisar, com a quantidade de derivados que a cana tem. Pois bem, pesquise 
e preencha a tabelinha a seguir com os derivados da cana para cada um dos itens indicados 
e veja se você descobre mais algum que não foi apresentado na tabela.

Alimentação Bebidas Combustível Outros

Que tal realizar uma entrevista com um professor de ciências de sua escola com o 
tema: Biocombustíveis, possibilidades?

Delimite o tema! Você pode, por exemplo, questionar acerca dos diferentes tipos 
de combustíveis renováveis que o Brasil vem desenvolvendo. Não se esqueça de seguir as 
orientações acerca de como desenvolver uma boa entrevista, que você encontra na última 
aula desta unidade e de pesquisar sobre o assunto. Um bom entrevistador também precisa 
se informar para poder elaborar perguntas interessantes. Depois, transcreva essa entrevista, 
apresente-a a seus colegas e discuta com eles sobre o tema dessa entrevista.

Nesta Unidade, em Língua Portuguesa, você viajou pela poesia e descobriu algumas 
de suas peculiaridades em relação a sua forma. Além da poesia, você ainda trabalhou com os 
gêneros textuais charge e entrevista, que são jornalísticos e que apresentam características 
muito interessantes. No caso da charge, por exemplo, você precisou rever os conceitos de 
linguagem verbal e não verbal e a interdependência entre elas na composição do sentido 
global do texto. Viu que esse sentido é construído a partir de inferências e da união entre o 
que está explícito e o que está implícito no texto.  Em termos de gramática, você relembrou 

NAS ONDAS DA ÉTICA E CIDADANIA

REGISTRANDO A VIAGEM

DIÁRIO DE VIAGEM
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Para saber mais sobre biocombustíveis, visite o site do Ministério das Relações Ex-
teriores e compreenda as políticas internas e externas que o Brasil vem desenvolvendo. No 
site http://www.mre.gov.br/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&i
d=292&Itemid=1520, você encontra os seguintes artigos: O uso do etanol combustível no 
Brasil, O Programa Nacional de Biodiesel e Perspectivas para os biocombustíveis.

Planeta Sustentável é um projeto cujo objetivo é estimular a 
produção e difusão de conhecimento sobre sustentabilidade. Você pode 
conferir textos sobre educação, lixo, desenvolvimento, saúde, energia, 
entre outros, produzidos sempre desde uma perspectiva de promover 
ações que levarão à construção de um mundo melhor. Confira: http://
planetasustentavel.abril.com.br/. 

Você pode também acessar o Manual de Etiqueta Sustentável em http://planeta-
sustentavel.abril.com.br/manual/. Lá existem dicas sobre atitudes que ajudam a amenizar 
nosso impacto sobre o ambiente e a tornar a convivência social cada vez mais civilizada.

o conceito de coordenação e de subordinação e os principais tipos de orações coordenadas 
e subordinadas. Em Matemática, utilizando uma grandeza obtida pelo produto de outra, 
aprendeu a calcular a potência de equipamentos e viu como as Equações de Segundo Grau 
e as Inequações podem ajudar a resolver problemas de seu cotidiano. Em Cidadania, você 
compreendeu melhor a diferença entre combustíveis fósseis e combustíveis renováveis e 
conheceu a importância dos biocombustíveis na preservação do planeta, além de conhecer 
um pouco melhor a forma como o Brasil vem lidando com essas novas tecnologias.

AUMENTANDO A BAGAGEM
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Unidade

Didática 09

Informação e Comunicação
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Nessa Unidade Didática, vamos enfocar o tema informação e co-
municação, que compreende tecnologias relacionadas à comunicação e 
ao processamento de dados e informações. Quem trabalha nessa área 
concebe, desenvolve, implanta, opera, avalia e mantém sistemas e tec-
nologias relacionadas à informática e às telecomunicações. Além disso, 
presta suporte técnico, realiza procedimentos de instalação e configura-
ção em sistemas de informática. É uma área em que a atualização tecno-
lógica é uma constante, o que leva à presença, na linguagem, de muitos 
neologismos e empréstimos. 

A partir desse tema, você vai estudar, em Língua Por-
tuguesa, os seguintes conteúdos: função adverbial, advérbio, 
orações subordinadas adverbiais e estruturas sintáticas diversas 
que expressam relação de sentidos semelhantes. Além disso, 
estudará três gêneros textuais: o portal, o e-mail e a lista; em 
Matemática, será a vez do sistema binário, medida de tempo e 
resolução de problemas; em Cidadania, a conversa será sobre o 
uso crítico das novas tecnologias, a ética no mundo virtual e a 
ética do usuário de Internet, a netiqueta.

PRIMEIRA AULA

Nesta primeira aula, no que se refere à Língua Portuguesa, você vai estudar a função 
adverbial, a partir do portal, um gênero textual cada vez mais comum em nossa sociedade. 
Em Matemática, você estudará o sistema binário. Finalmente, em Cidadania, vamos pensar 
sobre o uso crítico das novas tecnologias.

PORTAL
O Texto 1 é a página inicial do Portal do Ins-

tituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio Grande do Norte (IFRN). Na área de arquitetura, 
um portal é a entrada principal de um edifício. De for-
ma semelhante, o portal da Internet é a entrada para 
uma série de informações armazenadas, é a entrada 
de um site. Vamos ler nosso portal?

Essa nossa página é identificada pelo en-
dereço http://www.ifrn.edu.br/, pela sigla IFRN, pela 
logomarca e pelas cores da instituição (verde e ver-
melha). Por meio desse portal, você pode ter acesso 
aos serviços oferecidos pelo IFRN e a conteúdos de 

A palavra inglesa hyperlink ou sim-
plesmente link entrou na língua por-
tuguesa por via de redes de com-
putadores (em especial a Internet), 
servindo para designar as hiperliga-
ções do hipertexto. O seu significa-
do é “atalho”, “caminho” ou “ligação”. 
É uma referência num documento 
em hipertexto a outras partes desse 
documento ou a outro documento. 
Navegar ou surfar na Internet é seguir 
uma sequência de links. De certa ma-
neira, pode-se vê-lo como análoga a 
uma citação na literatura. 

PLANO DE VIAGEM

OBJETIVO DA VIAGEM

PARADA OBRIGATÓRIA
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interesse da Instituição e de seus usuários: estudantes, professores, servidores, pais e comu-
nidade em geral. 

Cada item exposto na página é um link que remete a outras páginas com novas in-
formações e notícias sobre o Instituto. Vamos conhecer um pouco mais esse portal?
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Se você observar atentamente, vai perceber que o portal está dividido em três 
grandes colunas. Na primeira coluna, localizada à sua esquerda, encontram-se dados sobre 
ensino, pesquisa, extensão, processos seletivos, informações de interesse dos alunos e dos 
servidores. Além disso, no final de cada caixa ou box, existe um link (mais...) que remete a 
outros dados ou informações desses mesmos assuntos. 

Na parte central da página, destacam-se os campos notícia e eventos. O primeiro 
apresenta algumas manchetes relacionadas a acontecimentos do Campus Central e dos de-
mais campi, dispostas em ordem decrescente de datas. No caso do nosso Texto 1, as notícias 
foram colocadas entre os dias 22 e 26 de outubro.

O campo eventos, localizado logo abaixo do campo notícias, apresenta os aconteci-
mentos previstos no Instituto para o mês de novembro. Na coluna situada à direita, cada box 
é um link. Por exemplo, o primeiro leva você a assistir o Programa IFRN em Pauta; o segundo 
trata dos processos seletivos para ingresso em 2010; o terceiro trata de concursos públicos... 
Que tal entrar no portal e dar uma olhada?

Na parte de cima da tela, no menu, aparecem os links relacionados às informações 
de interesse geral do IFRN: Institucional, Conselho Superior, Reitoria, Campi, Seções, Comu-
nicação e Serviços. Na linha que finaliza o portal, vêm expressos o endereço e os telefo-
nes para contato. E sobre a estrutura de linguagem utilizada? Percebeu como praticamente 
só existem expressões ou orações simples compondo os títulos e início das informações? 
Essa estrutura mais “econômica” ocorre porque o portal precisa sempre apresentar muitas 
informações, e é apenas um chamariz para que o leitor dê uma lida rápida e entre no site, 
buscando aprofundamento apenas naquilo que lhe interessa. Daí porque todos os boxes e 
informações constituem links. Também se pode dizer que se busca utilizar uma linguagem 
padrão, sem excessos de formalismo. E agora que tal mergulhar nas  ondas do nosso portal?

1 Segundo o Texto 1, o portal do IFRN tem como função principal
a) Apresentar notícias de toda a Rede Federal de Educação Tecnológica.
b) Reunir conteúdos diversos de interesse da Instituição.
c) Apresentar a história da Instituição.
d) Explicar como se organiza o IFRN.

2 Sobre o Texto 1, pode-se dizer que a parte central poderia conter
a) Informações sobre eventos.
b) Recados para servidores da Instituição.
c) Informações sobre notas de alunos.
d) Publicidade sobre a Instituição.

RETORNO

Campi e Campus são palavras latinas. O termo campi é o plural de campus. Por exemplo: Os 
institutos se compõem de diversos campi.

DE OLHO NO TEXTO

NAS ONDAS DO TEXTO
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Ao longo deste livro e com o estudo em sua escola, você aprendeu sobre advérbio, 
locuções adverbiais e orações subordinadas adverbiais. Mas já parou para pensar o que es-
sas estruturas têm em comum? E o que pode determinar um uso ou outro? É isso que tenta-
remos discutir com você nesta aula.

Primeiro vamos ver o que une esses conteúdos: advérbio, locuções adverbiais e ora-
ções subordinadas adverbiais. 

Observe que há uma palavra que se repete entre eles (advérbio). Pois é a partir 
dela que vamos começar a pensar. Você lembra o que é advérbio e qual a sua função?  Com 
certeza!  O advérbio é a classe de palavras que modifica o sentido de um verbo, de um adje-
tivo, de um advérbio, indicando circunstâncias. Sua função sintática na oração é de adjunto 
adverbial. 

Veja o exemplo:
Ex.1:   

O vocábulo mais foi usado em referência ao verbo saber, indicando circunstância 
de intensidade. 

Essa mesma função adverbial pode ser assumida por uma locução adverbial, forma-
da geralmente por uma preposição e um substantivo. Confira no exemplo a seguir.
Ex.2:  

A notícia retirada do portal apresenta três locuções adverbiais: no Fórum Mundial, 
em Brasília e de 23 a 27 de novembro. Veja que as duas primeiras indicam circunstância de 
lugar e a última circunstância de tempo. Observe também que existe uma data que indica 
quando a notícia foi publicada (22/10/2009), o que mostra que ela funciona como um ad-
junto adverbial de tempo, localizando o leitor em relação ao momento de publicação da no-
tícia. Percebeu que as locuções adverbiais também funcionam como adjuntos adverbiais?

E as orações subordinadas adverbiais? Claro que você já concluiu que elas também 
assumem função adverbial! Mas vamos discutir isso um pouco mais. Você viu, na unidade 
anterior, que “oração subordinada é uma oração associada à outra oração e que, em relação 
a ela, exerce alguma função sintática (sujeito, objeto, adjunto adverbial etc.)”. Se nos referir-
mos especificamente à oração subordinada adverbial, podemos concluir que ela assume o 
lugar próprio dos advérbios ou de uma locução adverbial, assumindo a função de adjunto 
adverbial, indicando circunstâncias, exatamente como os advérbios e as locuções adver-
biais. Simples, não? Confira os exemplos a seguir:
Ex.3: Para acessar a página do IFRN, digite www.ifrn.edu.br. Quando terminar de digitar, 

click uma vez sobre o link.

TERRA À VISTA: PORTUGUÊS
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Ex.4: Se você entrar no portal ao longo do dia, verá como as notícias mudam rapidamen-
te.
No exemplo 3, temos duas circunstâncias: a primeira de finalidade e a outra de tem-

po. No exemplo 4, a circunstância expressa é de condição. Ainda no exemplo 4, temos uma 
circunstância expressa pelo advérbio rapidamente. Qual é ela?

Vamos responder agora à outra pergunta: por que tantas formas para expressar 
circunstâncias e o que pode determinar um uso ou outro? 

Você vem estudando, neste livro, que circulam socialmente muitos gêneros textu-
ais e que os gêneros admitem a variação linguística. Estudou também que, na língua em uso, 
existem estruturas sintáticas mais simples, como as frases, e outras mais complexas, como os 
períodos simples e os períodos compostos. Pois muito bem, esse arsenal de estruturas sintá-
ticas de que a língua dispõe está associado a recursos sintáticos variados que estão a serviço 
das nossas necessidades de comunicação e são utilizados e (re)criados por nós falantes. 

Além dessa adequação ao gênero, a intenção comunicativa e o conhecimento lin-
guístico do usuário também podem determinar o uso ou a escolha de um advérbio, de uma 
locução adverbial ou de uma oração subordinada adverbial para expressar circunstâncias. 

Resumindo: esses processos mostram como a língua é rica em recursos sintáticos 
que podem ser utilizados por nós falantes e seu uso vai depender, entre outras coisas, da 
nossa intenção comunicativa, do gênero textual que estamos produzindo e do nosso co-
nhecimento linguístico.

Nossa intenção não é que você decore a classificação das orações subordinadas ad-
verbiais nem dos advérbios, por isso, não vamos listar sua classificação. Queremos que você 
perceba seu funcionamento e o significado que expressam. Isso vai lhe permitir ser mais 
competente tanto na habilidade de leitura como de escrita.

Que tal praticar um pouco? Pegue sua caneta e mergulhe NAS ONDAS DA LÍNGUA.

3 Sublinhe, nos trechos a seguir, as palavras, expressões ou orações com função adverbial. 
Em seguida, informe as circunstâncias por elas transmitidas.

I. Na parte central da página, destacam-se os campos notícia e eventos.
II. Um portal é mesmo impressionante!

III. À medida que o dia passa, mais notícias são acrescentadas.
IV. As notícias foram colocadas entre os dias 22 e 26 de outubro.

4 A seguir, apresentamos algumas informações expressas em períodos simples. Seu traba-
lho será uni-las em períodos compostos. Veja o exemplo:

Modelo: O Campus Ipanguaçu realizou leilão de seis animais. O leilão aconteceu dia 
09 de novembro.  Os animais são adultos. Os animais pertencem ao setor de bovinocultura 
da fazenda-escola do Campus.  O leilão começou às 14 h (horário local).

O Campus Ipanguaçu realizou, no dia 09 de novembro, às 14 horas (horário local), 
leilão de seis animais adultos que pertenciam ao setor de bovinocultura da fazenda-escola 
do Campus.

Essa é apenas uma possibilidade. Tente outras e depois resolva o que lhe propomos 
nos itens I e II a seguir. 

I. A Coordenadoria de Extensão do Campus Santa Cruz divulgou uma lista. A lista era 
dos candidatos selecionados para o curso de extensão em Fundamentos, Aplicações 

NAS ONDAS DA LÍNGUA
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e Segurança em Eletricidade. O critério de seleção foi a ordem de  inscrição. O curso 
começou ontem.  A primeira aula foi à noite. Essa primeira aula foi na sala 10 do Cam-
pus. O Curso ocorrerá de 26 de outubro a 23 de dezembro deste ano.

II. O Núcleo de Línguas do Campus Mossoró vai promover encontros de conversação 
em língua inglesa. A finalidade é proporcionar aos estudantes a aplicação dos conhe-
cimentos obtidos em sala de aula em uma situação real de comunicação. Os encon-
tros ocorrerão à noite. Eles acontecerão às quartas-feiras. Participarão dos encontros 
monitores e professores de língua inglesa e pessoas nativas do idioma.

Nesta Unidade, estamos tratando da área de informação e comunicação que lida 
com computadores, softwares, transmissão de dados... Você já parou para pensar como os 
dados são transmitidos via Internet? Já pensou como são guardados os dados que recebe-
mos? Em linguagem de máquina! Pois é, e essa linguagem tem tudo a ver com a matemática. 
Duvida? Então entre na terra da Matemática e comprove!

sIsTEMA bInáRIO

O texto 1 de Língua Portuguesa apresentou a imagem da página inicial do Portal 
do IFRN. Para que seja possível, a partir de qualquer computador, você compartilhar infor-
mações com outros computadores, é necessário que todos os circuitos e dispositivos dos 
equipamentos respeitem um modelo único de representação. A eletrônica digital, base dos 
componentes e da linguagem que constituem os computadores, está fundamentada na ló-
gica digital ou sistema binário, conhecido assim por possuir somente dois estados: 1 (ligado 
- nível alto) e 0 (desligado - nível baixo).

Na linguagem binária, esses dois algarismos (0 e 1) são chamados de  bits (abrevia-
tura de binary digit). Os computadores utilizam esse sistema, pois trabalham com a passa-
gem ou não de corrente elétrica pelos elementos de seus circuitos internos. A passagem de 
corrente equivale ao dígito 1 e a não passagem de corrente equivale ao dígito 0. 

Na informática, o bit é o menor grupo de informação compreensível e distinguível, 
que pode servir para a construção de grupos de informação mais complexos, mais compre-
ensíveis e distinguíveis. Em grupos de oito, os bits formam a unidade mais importante na 
representação de informação - o byte - através da qual é, por exemplo, representada a capa-
cidade de armazenamento e memória dos computadores. 

Quando a quantidade de informação é, ainda, maior, é normal o uso de aproxima-
ções. Para isso, são utilizados vários prefixos que representam os vários múltiplos do byte 
- kilo, mega, giga, tera, etc.

Valor associado Valor aproximado Arredondamento

8 bits 23 bytes 1 byte
1024 bytes 210 bytes 1 kilobyte
1024 kilobyte 220 bytes 1 megabyte
1024 megabyte 230 bytes 1 gigabyte

CRUZAMENTO DE ROTAS

TERRA À VISTA: MATEMÁTICA
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No sistema de numeração binário, todos os números são escritos, usando os algaris-
mos 0 e 1, levando-se em conta também o valor posicional de cada algarismo. Nesse sistema 
de numeração, cada algarismo, da esquerda para a direita, vale 2 vezes mais que o anterior. 

Embora pareça ser um sistema limitado, agrupando bits, é possível fazer uma infi-
nidade de representações. Peguemos, como exemplo, um grupo de 8 bits (quadro a seguir), 
em que é possível  fazer as seguintes representações para os números decimais:
Ex.5:  

BASE DECIMAL BASE BINÁRIA

0 00000000
1 00000001
2 00000010
3 00000011
4 00000100
5 00000101
6 00000110
7 00000111
8 00001000
9 00001001

10 00001010
11 00001011
12 00001100
13 00001101
14 00001110

Nos exemplos dados, os números decimais estão representados por grupos de oito 
bits. Porém, assim como no sistema decimal, todo zero que estiver à esquerda de dígitos 
binários pode ser desprezado. Por exemplo: o decimal 11 é 1011 em binário.

Veja, no quadro abaixo, o exemplo do número 1011 na base 2 sendo convertido 
para a base 10 (base decimal que utilizamos em nosso dia a dia):
Ex.6:  

Grupo de 8
(23)

Grupo de 4
(22)

Grupo de 2
(21)

Grupo de 1
(20)

1 0 1 1

•  (1011)2 = 1 . 23 + 0 . 22 + 1 . 21 + 1 . 20 
•  (1011)2 = 8 + 0 + 2 + 1
•  (1011)2 = 11

Portanto, o número 1011, na base binária, equivale a 11 na base decimal.

Para converter um número decimal em binário, devemos dividi-lo sucessivamente 
por 2 até que o quociente seja igual a 0 (zero). Em seguida, escrevemos o número binário, 
com os restos de todas as divisões, na ordem do último para o primeiro. Veja o exemplo com 
o número decimal 14.



Proteu na rota do descobrimento: Português, Matemática e Cidadania
Informação e Comunicação

329

U
N

ID
A

D
E 

D
ID

ÁT
IC

A
 0

9

Ex.7: 

Portanto, o número 14, na base decimal, equivale a 1110 na base binária.
Um mergulho NAS ONDAS DOS NÚMEROS ajudará a refrescar a memória!
Vamos nessa?

5 Converta os números decimais a seguir para a base 2.
a) 20.
b) 104.
c) 315.
d) 1050.

6 Utilizando a linguagem binária (sim para 1 e não para 0), converta os seguintes códigos 
para o sistema de numeração binária e depois para o sistema de numeração decimal.
a) sim – sim – não – sim.
b) sim – sim – não – não.
c) sim – não – não – sim.
d) sim – não – não – não.

7 Converta os seguintes números do sistema de numeração binário para o decimal.
a) (10)2.
b) (101)2.
c) (1111)2.
d) (11010)2.

8 Se 1 byte contém 8 bits, quantos bits há em 32 bytes?

9 512 bits equivalem a quantos bytes?

10 1 terabyte equivale a quantos megabytes?

 

14 2 

7 0 2 

3 1 2 

1 1 2 

0 1 

NAS ONDAS DOS NÚMEROS
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“Há conhecimento de dois tipos: sabemos sobre um assunto, ou sabemos onde podemos 
buscar informação sobre ele.”

(Samuel Johnson)

Ligo o rádio e ouço notícias sobre a crise econômica mundial; desligo o rádio e ligo 
a TV: vejo o repórter falar sobre os atentados no Oriente Médio; desligo a TV e me sento dian-
te do computador. Acesso a Internet. As informações pululam na minha frente: 

Dinamarca: Manifestantes são detidos ao tentar bloquear cúpula sobre o clima; Juros 
caem para o menor nível desde 1995, aponta Anefac; Clientes frustrados: operação contra pira-
taria fecha Galeria Pagé no centro de SP...... 

Um bombardeio de notícias que povoam meu dia. Faço um esforço tremendo para 
escolher as notícias que mais me interessam ou que me servirão para alguma coisa. Pen-
so: “Se não pararmos um pouco para analisar as informações que nos chegam pelos vários 
meios de comunicação e absorvermos todas sem nenhum critério, corremos o risco de, no 
final, sabermos de tudo, sem nos aprofundarmos em nada.” Esse é o risco: ao mesmo tempo 
em que temos acesso a muita informação, podemos tê-las apenas superficialmente e não 
sabermos muito sobre nada. Pior: sabermos muito sobre coisas que não contribuem para o 
nosso crescimento como indivíduos e cidadãos, e pouco ou nada sobre conhecimentos que 
poderiam nos ajudar a enfrentar os problemas cotidianos. Por isso, me esforço para “filtrar” 
as informações  que recebo ou acesso. Agarro-me à frase do filósofo alemão Friedrich Niet-
zsche: “Saber é compreendermos as coisas que mais nos convêm.”

11 Após a leitura do texto, reflita um pouco e faça uma lista de 5 informações que você con-
sidera como as mais importantes para o seu cotidiano de vida e justifique brevemente. 
Siga o modelo abaixo:

1. Política: me ajuda a compreender melhor as decisões que me dizem respeito e a 
exercer minha condição de cidadão. 

sEGUnDA AULA

Nesta segunda aula da Unidade 9, em Língua Portuguesa, 
você vai analisar o e-mail como gênero textual, vai estudar alguns usos 
estilísticos do advérbio e falar dos neologismos e da homonímia. Em 
Matemática, você estudará medidas de tempo. Finalmente, em Cidada-
nia, vai pensar sobre a ética no mundo virtual. Que tal embarcar nessa 
jornada?

TERRA À VISTA: CIDADANIA

NAS ONDAS DA ÉTICA E CIDADANIA

OBJETIVO DA VIAGEM
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E-MAIL

Na aula anterior desta Unidade, você conheceu o portal do IFRN. No menu que se 
encontra na parte superior desse portal, você encontra o link “serviços”, que dá acesso a 
nosso servidor de e-mails. A propósito, você já pensou no e-mail como um gênero textual? 
Vamos aproveitar que estamos falando de informação e comunicação e estudá-lo? Para isso, 
leia o e-mail trocado entre colegas do Instituto.

Antes de começar, você sabe o que significa e-mail? E-mail é, em inglês, a contração 
de eletronic mail, em português, correio eletrônico. É, hoje, um dos serviços mais utilizados 
pelos usuários da Internet. Além do uso pessoal, bastante difundido, as grandes empresas 
nacionais ou as multinacionais (com sede em vários países do mundo) utilizam esse serviço 
como forma de agilizar a comunicação e a tomada de decisões. 

Voltemos a nosso Texto 2. Ele é um e-mail, cujo assunto é a compressão do tempo, 
escrito por Anna Henrique para ser enviado por e-mail à Illiane e Ailiram, com cópia para 
Neuza. Como é que dá para saber tudo isso? É fácil! 

Para responder a essa questão, retomemos um tópico que estudamos na Unidade 
1: lembra que dissemos que todo novo gênero textual nasce de um ou mais gêneros já cons-
tituídos anteriormente. Muito bem, agora vamos pensar: você, que já recebeu e enviou e-
mails, pode responder à seguinte questão: a que gênero se assemelha o correio eletrônico? 

Se você pensou em carta, acertou! 
À semelhança de uma carta, para que chegue a seu destino, o correio eletrônico ne-

cessita de um remetente (aquele que envia – campo remetente), de um destinatário (aquele 
que recebe – campo Para) e do endereço de ambos (annahenrique@cefetrn.br, illiane@ce-

Gente, encontrei esse texto no blog de Lino Resende e estou repassando em anexo. Vale a 
pena ler e pensar no nosso corre-corre.

Não deletem sem ler!
Ana.

PARADA OBRIGATÓRIA

DE OLHO NO TEXTO
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fetrn.br, ailiram@cefetrn.br, neuzatemp@cefetrn.br). Além disso, é educado que se indique 
o assunto (campo Assunto). Observe, no exemplo abaixo, todos os dados que precisamos 
preencher para enviar um e-mail: 
Ex.8:  

Você deve ter notado que, além dos campos com os endereços de remetente (an-
nahenrique@cefetrn.br) e destinatários (illiane@cefetrn.br e ailiram@cefetrn.br), há dois 
campos (CC e CCO) extras para que você remeta o mesmo e-mail para várias outras pessoas. 
Você usa o campo CC (com cópia) quando quer ou pode manter os endereços das outras 
pessoas acessíveis a todos que receberem o e-mail e usa o CCO (com cópia oculta) quando 
quer mandar cópias do e-mail para outros, mas não quer deixar os endereços dessas outras 
pessoas acessíveis a todos que receberem o e-mail. No caso do nosso Texto 2, ele foi com 
cópia (CC) para neuzatemp@cefetrn.br, mas não foi enviado com cópia oculta (CCO).

Além dos campos para endereçamento, você dispõe, ainda, de um campo assunto, 
para indicar, brevemente, ao destinatário o conteúdo de sua mensagem. Esse campo não 
é de preenchimento obrigatório, mas sua colocação ajuda o destinatário a escolher se vai 
abrir ou não, em função do tempo de que dispõe e do próprio assunto. É sempre educado 
indicar o assunto em seu e-mail.

Além disso, abaixo do campo assunto, existe outro campo (Anexos) que indica se 
existem anexos à mensagem. No nosso caso específico, existe um anexo, e podemos perce-
ber isso porque está indicado na caixa de diálogo (C:\documents and Settings\Lulu\Meus 
Documentos\LU).

Voltando ao endereço, vamos observá-lo em seus detalhes? Vejamos o exemplo a 
seguir:
Ex.9: neuzatemp@cefetrn.br

Basicamente ele é composto de três partes. Primeiro, o nome do usuário, que deve 
ser escrito com minúsculas, sem espaços ou caracteres especiais – acentos, cedilha, nota-
ções léxicas. Em seguida, o sinal @ (arroba, em português) que significa “em”, com sentido 
de lugar. O terceiro elemento é o lugar onde o usuário está cadastrado, ou seja, o provedor 
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ao qual o usuário está subordinado e o país. Podemos, portanto, ler o endereço do exemplo 
acima assim: neuzatemp está cadastrada no CEFET-RN, que, por sua vez, localiza-se no Brasil. 
Em alguns endereços, pode aparecer um quarto elemento, como com ou gov. O primeiro 
caso indica que o provedor é comercial e o segundo, que pertence a uma instituição gover-
namental.

No início desta seção, dissemos que o Texto 2 era um e-mail enviado por e-mail. 
Você pensou por que essa homonímia? 

O termo e-mail é utilizado para designar o meio de transmissão e, por metonímia, 
o texto produzido e o endereço eletrônico de cada usuário. Ou seja, dizemos me mande um 
e-mail, tenho um e-mail do cefetrn ou meu e-mail é illianne@cefetrn.br.

Que tal dar uma respirada e nadar NAS ONDAS DO TExTO?

12 Assinale a opção que descreve corretamente o seguinte ende-
reço de e-mail: cassia2009@hotmail.com.br:
a) A usuária cassia2009 está cadastrada no provedor comer-

cial do governo brasileiro que se chama @hotmail.
b) A usuária cassia2009 está cadastrada no provedor hotmail 

que pertence a uma instituição governamental brasileira.
c) A usuária cassia2009 está cadastrada na sede americana do 

provedor comercial hotmail que faz parte de uma institui-
ção governamental.

d) A usuária cassia2009 está cadastrada no hotmail que é um provedor comercial com 
filial no Brasil.

13 Considerando a leitura global do Texto 2, qual a intenção do remetente ao escrevê-lo?
a) Enviar um texto interessante aos amigos. 
b) Informar que sua vida é um corre-corre.
c) Mostrar que sabe navegar na Internet.
d) Mandar seus amigos lerem mais.  

14 A linguagem do e-mail pode variar em função do grau de proximidade entre as pessoas 
que o utilizam, do assunto tratado e do fato de esse assunto ser de ordem particular ou 
de trabalho. Com base nessa afirmativa, assinale a opção correta em relação ao e-mail 
do Texto 2.

I. As pessoas que se comunicaram por meio do e-mail mostrado no Texto 2 se conhe-
cem.

II. A linguagem utilizada está de acordo com o grau de proximidade existente entre os 
interlocutores.

RETORNO

Homonímia é a relação entre formas linguísticas que, com significados diferentes, têm a mes-
ma forma gráfica (escrita) e fônica (mesmo som) ou apenas fônica.

Metonímia é a mudança de significado pela proximidade de ideias.

NAS ONDAS DO TEXTO
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III. A leitura do e-mail permite inferir que o assunto do anexo é relativo ao trabalho dos 
interlocutores.

a) Todas estão corretas. 
b) Apenas I e II estão corretas.
c) Apenas II e III estão corretas.
d) Apenas I e III estão corretas.

No nosso Texto 2, há um anexo bem interessante, encontrado 
no blog de Lino Resende que fala sobre a compressão do tempo. Va-
mos dar uma lida nele?

A COMPREssÃO DO TEMPO
Lino Resende

Há alguns dias, recebi, via e-mail, um texto engraçadíssimo do Veríssimo so-
bre a falta de tempo. Somadas todas as atividades do dia, elas chegavam a 26 horas, o 
que o obrigava a fazer várias coisas ao mesmo tempo. E, no final, após ter provocado 
boas risadas com as situações hipotéticas que viveria, acabava por emendar: e, se tiver 
tempo, me mande um e-mail!

Bem, o fato é que, todos os dias, tenho gente ao meu lado reclamando da falta 
de tempo. E o que piora a situação é que, em muitos casos, não somos donos do nos-
so tempo. Ele é controlado por fatores externos a nós. Veja o meu caso. Se um cliente 
chama, como vou dizer que não tenho tempo para ele? Atendo-o. E isso vai acabar 
provocando problema com outra tarefa que havia sido previamente programada.

O fato é que, aparentemente, o tempo parece ter encurtado. O dia passa sem 
a gente ver. A semana voa. E lembre-se 
que o século começou outro dia mesmo, e 
já são passados oito anos dele. Apesar da 
sensação de encolhimento, o dia continua 
tendo 24 horas, o mês, 30 dias e o ano, 365. 

Desde que Gregório instituiu o 
calendário que hoje usamos, a medida do 
tempo não mudou. São segundos, minu-
tos, horas, dias, anos, séculos etc. Então, 
como ele pode ter encolhido? Fisicamen-
te, é verdade, isso não aconteceu. Mas 
continua a sensação de que temos menos 
tempo a cada dia. E isso faz com que horas, 
dias e anos passem de forma mais rápida.

E se a gente olhar pelo outro lado, 
o que veremos? Não será o caso de estar-

O autor refere-se 
ao Papa Gregório xIII 
que promulgou o Ca-
lendário Gregoriano 
para substituir o julia-
no, instituído por Júlio 
César, em 46 a.C. Essa 
substituição ocorreu 
para corrigir o erro, 
entre o ano solar e ano 

civil que, em 1582 (d.C.), já era de 10 dias. O Papa 
Gregório xIII, pela sua Bula Inter Gravissimas, de 
24 de Fevereiro de 1582, ordenou a reforma do 
calendário, para um ano trópico de 365,2425 
dias. Nesta reforma, todos os anos seculares são 
anos normais (1700, 1800, 1900 ), exceto os di-
visíveis por 400 (1600, 2000 ) que são ou serão 
anos bissextos, e sucedem-se de 4 em 4 anos.

TERRA À VISTA: PORTUGUÊS
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Vamos nos deter um pouco no texto de Lino Resende, encontrado no blog do jor-
nalista. O texto fala de um dos grandes temas da atualidade, a compressão do tempo. Isto é: 
todos temos a sensação de que o tempo está passando cada vez mais rápido.  Para começar 
a discutir o tema, no primeiro parágrafo, o autor utiliza, como estratégia para chamar a aten-
ção do leitor, a citação de um texto de Luis Fernando Veríssimo, que ele supostamente teria 
recebido por e-mail. 

Em seguida, no segundo parágrafo, traça a relação entre o assunto do e-mail re-
cebido e a realidade ao afirmar que tanto ele quanto as pessoas que o rodeiam sentem a 
compressão do tempo. 

No quarto parágrafo, no entanto, o autor afirma que, na verdade, fisicamente, o 
tempo continua tendo a mesma medida instituída pelo Calendário Gregoriano. No quinto 
parágrafo, ele argumenta que a sensação de compressão ocorre porque as pessoas estão 
muito atarefadas, têm tantas atividades que o tempo disponível não dá para cumprir todas 
elas.  Para continuar sua argumentação, o jornalista introduz dados estatísticos, informando 
a quantidade de horas gastas por uma pessoa em suas atividades corriqueiras. Finalmente, 
conclui que é o excesso de atividades que nos faz ter a sensação de que o tempo está enco-
lhendo. 

E você tem sentido também essa compressão do tempo? Concorda com o jornalista 
Lino Resende?

mos com muitas atividades? Queremos fazer tudo ao mesmo tempo e estamos fazen-
do a cada dia mais. É esta aceleração no fazer que nos dá a impressão da compressão 
do tempo. Afinal, nestes tempos modernos, temos de dar conta de tudo, como disse o 
Veríssimo. E no final, ainda mandar um e-mail. 

Ah, e apenas para se ter uma ideia: um matemático calculou o tempo que 
gastamos em várias atividades, levando em consideração uma expectativa de vida de 
72 anos. Dormimos 24 anos e passamos outros 24 trabalhando. Outros seis gastamos 
assistindo televisão. E perdemos nove dias procurando o controle remoto da TV. Se 
tomarmos, diariamente, um banho de 12 minutos, gastaremos quase um ano só no 
chuveiro. Imagine o tempo gasto para almoçar, jantar, tomar café, ler os e-mails, res-
pondê-los, dar conta de suas tarefas, atender o telefone, ligar e desligar o computador.

Some tudo isso e, no final, terá uma visão muito clara do excesso de ativida-
des. São elas que nos assoberbam, que nos fazem sentir sem tempo.

Disponível em: <http://linoresende.jor.br/a-compressao-do-tempo/>. Acesso em: 29 out. 2009.

RETORNO

O Blog, uma abreviação de weblog, começou como um diário on-line e, hoje, é considerado 
ferramenta indispensável como fonte de informação e entretenimento. Um blog típico combina tex-
to, imagens e links para outros blogs, páginas da web e mídias relacionadas a seu tema; pode veicular 
qualquer conteúdo e ser utilizado para diversos fins. Uma grande vantagem do blog é permitir que 
os usuários publiquem seu conteúdo sem necessidade de conhecimento técnico especializado. Outra 
vantagem é a facilidade de interação com o autor e com outros leitores. A linguagem utilizada pelos 
blogueiros foge da rigidez da linguagem praticada nos meios de comunicação, o que deixa o leitor mais 
próximo do assunto.
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 Antes que nosso tempo acabe, vamos conversar um pouco sobre alguns usos dos 
advérbios. Para isso, compare os exemplos que colocamos a seguir.
Ex.10: Hoje, tempo é ouro, tempo é caro. 

Ex.11: Nosso tempo é curto, por isso, precisamos vendê-lo caro.
Observe que a palavra caro, no primeiro exemplo, adjetiva a palavra tempo, en-

quanto no segundo, funciona como modificador do verbo vender. Portanto, no exemplo 10, 
tem função adjetiva e, no exemplo 11, função adverbial.

Veja mais alguns exemplos: 
Ex.12: O autor do texto “A compressão do tempo” é um homem sério.

Ex.13: O tempo já acabou? Fala sério!!
Em qual deles a palavra sério funciona como adjetivo e em qual funciona como ad-

vérbio? Um aspecto importante que deve ser observado, antes de responder, é se a palavra 
que buscamos analisar refere-se a um substantivo, a um verbo, a um adjetivo ou a um advér-
bio. No primeiro caso, se fizer referência a um substantivo, terá valor adjetivo e, no segundo, 
fazendo referência a um adjetivo ou advérbio, ele exercerá função adverbial. Agora compare 
os dois exemplos anteriores e responda à nossa pergunta.

Viu como é comum, quando usamos a nossa língua, empregarmos uma palavra, 
classificada como adjetivo, em função adverbial? Por isso, não adianta decorar listas de ad-
jetivos ou de advérbios. O interessante é entender seu funcionamento no texto, perceber a 
que ela se refere, a que termo se liga, se está qualificando (valor adjetivo), modificando ou 
indicando circunstância (valor adverbial). 

Veja agora esses outros dois exemplos.
Ex.14: Recebi, agora, via e-mail, um texto engraçadíssimo do 

Veríssimo sobre a falta de tempo.

Ex.15: Recebi, agorinha, via e-mail, um texto engraçadíssimo 
do Veríssimo sobre a falta de tempo.
Percebeu como o uso do diminutivo (agorinha) inten-

sifica a sensação de que o e-mail chegou quase no momento 
em que se dizia a oração? Pois é, nós usuários da língua, princi-
palmente quando estamos em situações de informalidade, podemos expressar o valor su-
perlativo do advérbio utilizando a forma diminutiva. 

Mas a forma diminutiva também tem outro uso, dependendo da situação de comu-
nicação. Observe os exemplos a seguir. Nesse enunciado, dito por uma pessoa mais velha ou 
que está passando mal, o diminutivo acentua a solicitação e a necessidade urgente de que 
a ação seja realizada.

Ex.16: Vá depressinha pegar meu remédio. 
Nesse outro, a recomendação ou conselho se acentua 

com o uso do diminutivo.
Ex.17: Estude devagarinho cada unidade do livro e tire um 
tempinho para descansar. 

Tente lembrar-se de outras situações em que esses usos 
ocorrem. Observe que, nesses casos, é comum o uso de verbos 
no imperativo, que, como você já sabe, são utilizados quando 

queremos que nosso interlocutor execute uma ação e, portanto, expressam ordem, pedido, 
recomendação, conselho.  



Proteu na rota do descobrimento: Português, Matemática e Cidadania
Informação e Comunicação

337

U
N

ID
A

D
E 

D
ID

ÁT
IC

A
 0

9

15 Releia o texto de Lino Resende, A compressão do tempo, e assinale a opção que apre-
senta uma conclusão logicamente decorrente das ideias ali expressas.
a) Portanto, a medida de tempo não mudou, é o excesso de atividades que nos faz ter 

a sensação de compressão do tempo.
b) Devemos, pois, diminuir a quantidade de atividades diárias.
c) Por isso, devemos programar nossas atividades de forma que seu tempo de execu-

ção não ultrapasse 24 horas.
d) Então, se a medida de tempo não mudou, escolha quais atividades devem ser feitas 

imediatamente e quais podem ser adiadas.

16 Assinale a alternativa que apresenta uma palavra ou expressão que funciona, no texto, 
como sinônimo de compressão. 
a) Falta de tempo (2º parágrafo).
b) Encolhimento (3º parágrafo).
c) Menos tempo (4º parágrafo).
d) Mais rápida (5º parágrafo).

17 A leitura do texto permite afirmar que:
a) Hoje, de fato, fisicamente, o tempo passa mais rápido.
b) As pessoas reclamam da falta de tempo porque não sabem administrar seu tempo. 
c) A quantidade de afazeres nos dá a sensação de que o tempo hoje passa mais rápido.
d) Desde que o Papa Gregório xIII instituiu o calendário gregoriano, o tempo vem en-

colhendo.

18 A oração a seguir foi escrita expressando relação de condição. Reescreva-a com os novos 
sentidos solicitados. Atente para as mudanças linguísticas necessárias:

E, se tiver tempo, me mande um e-mail!
I.     Tempo: 
II.    Causa: 

Mas isso não é tudo! Há ainda dois usos interessantíssimos do advérbio.
Veja o diálogo no exemplo seguinte:

Ex.18: - Você também tem a sensação de que o tempo encolheu?
- Sem dúvida!
Veja que a locução adverbial (sem dúvida) foi utilizada, substituindo toda uma ora-

ção que responderia à pergunta feita. Como resposta, o interlocutor poderia ter dito apenas 
também, certamente ou não. E você, como responderia, utilizando um advérbio ou uma 
locução adverbial?

Vamos prosseguir? Muitas vezes, o advérbio refere-se a toda uma sentença e ainda 
indica um comentário do enunciador. Observe como, pelo uso do advérbio felizmente, per-
cebemos que o enunciador está contente pelo fato de o tempo não haver se modificado.
Ex.19: Felizmente, o tempo não se modificou.

Cansou? Dê, então, uma paradinha e se molhe NAS ONDAS DA LÍNGUA. 

NAS ONDAS DA LÍNGUA
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Você percebeu no texto de Lino Resende a preocupação com o tempo. Fisicamente, 
ele não mudou, mas hoje temos a sensação de que é menor. O tempo voa! Parece que os 
dias são mais curtos! Não temos tempo para nada. Segundo o autor, uma pessoa de 72 anos 
dormiu aproximadamente 24 anos, passou outros 24 trabalhando e nove dias procurando o 
controle remoto. E, para sonhar, quanto tempo gastou? Será que ele teve tempo de sonhar? 
Será que esse tempo pode ser medido? Pois é, são as medidas de tempo, que você vai en-
contrar na próxima parada da terra da Matemática.

MEDIDA DE TEMPO

Podemos definir o tempo como o período que é medido e durante o qual um even-
to acontece. As civilizações antigas usavam a noite, o dia, as fases da lua, a posição do sol 
para medir o tempo. Como citado no Texto 2 de Língua Portuguesa, nós e a maioria dos 
países do planeta utilizamos como referência o Calendário Gregoriano, instituído em 1582. 
Nosso calendário atual utiliza o dia, a semana, o mês e o ano, baseando-se em ciclos astronô-
micos. As horas, os minutos e os segundos são divisões convenientes do nosso dia, herança 
da cultura dos babilônios, que utilizavam o sistema de base 60. 

No Sistema Internacional (SI), a unidade de tempo escolhida como padrão é o se-
gundo (s). As medidas de tempo não pertencem ao Sistema Métrico Decimal.

No nosso cotidiano, a unidade de tempo mais usual é a hora. Como dividimos as 
unidades da hora? Uma hora é dividida em 60 minutos, e um minuto, em 60 segundos.

Valor associado

Minutos Hora Dia
min h d
60s 60min = 3 600s 24h = 1 440min = 86 400s

Quando precisamos dividir o segundo em tempos menores, utilizamos os décimos, 
centésimos ou milésimos de segundo, conforme o caso.

Observe agora alguns exemplos em que adicionamos ou subtraímos as unidades 
de tempo.
Ex.20: Você sabe quantas horas por dia um aluno do Curso Técnico Integrado do turno da 

19 Comente o uso dos advérbios assinalados no par de sentenças a seguir, tendo como 
referência o que foi discutido nesta Unidade. 

I.     Fisicamente o tempo não encurtou.
II.    Certamente o tempo não encurtou.

1 segundo = 10 décimos de segundo = 100 centésimos de segundo = 1000 milésimos de segundo

CRUZAMENTO DE ROTAS

TERRA À VISTA: MATEMÁTICA
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manhã deve permanecer no IFRN? 
No IFRN, os alunos do Curso Técnico Integrado que estudam pela manhã têm seis 

aulas de 45 minutos, um intervalo de 20 minutos e outro intervalo de 10 minutos.
Nesse caso, temos:
6 . 45 min = 270 minutos. 
Somados aos 20 min e aos 10 min dos intervalos, temos um total de 300 minutos.
Logo,

Concluímos que a permanência desses alunos no turno da manhã é de 5 horas por 
dia.
Ex.21: Suponha que um aluno do ProITEC dedique 15% de seu dia para os estudos. Nesse 

caso, qual é o tempo que ele estuda por dia?
Como um dia possui 24 horas, para descobrir o número de horas que o aluno estu-

da diariamente, devemos calcular 15% de 24.
15% de 24 = 0,15 • 24 = 3,6.
Você deve tomar cuidado para não utilizar a representação 3,6 h, pois o sistema de 

medidas de tempo não é decimal.
3,6 horas = 3,6 • 60 minutos = 216 minutos 
Como no exemplo anterior:

Logo, esse aluno dedica aos seus estudos 3h e 36 min.
Ex.22: Um avião sai de Natal/RN com destino a Porto Alegre/RS com uma escala em Brasí-

lia/DF. Um dos passageiros cronometra o tempo de viagem, anotando os seguintes 
tempos:

TRECHO TEMPO

Natal/RN – Brasília/DF 2h49min50s
Escala em Brasília/DF 20min28s

Brasília/DF – Porto Alegre/RS 2h22min36s

Nessas condições, qual o tempo total de viagem cronometrado pelo passageiro?
Somando-se os tempos temos:

300 min       60
  00 min        5h

 295 min 60 

4 h 55 min 

 295 min 60 

4 h 55 min 

216 min       60
  36 min        3h

 295 min 60 

4 h 55 min 

 295 min 60 

4 h 55 min 

O tempo total de viagem cronometrado pelo passageiro foi de 5 h 32 min 54 s. Can-
sados da viagem? Então, delicie-se NAS ONDAS DOS NÚMEROS.

2h 49min  50s

 20min  28s

2h 22min  36s

4h 91min             114s

91min + 1min = 92min

4h + 1h = 5h

114s

54s

60

1min
1min + 54sÞ

92min

32min

60

1h
1h + 32minÞ
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20 A prova de um concurso é composta de 40 questões objetivas e o tempo destinado para 
sua realização é de 4 horas. Supondo que você leve 10 minutos para preencher o cartão 
de respostas, o tempo destinado à resolução de cada questão será de:
a) 5 minutos e 45 segundos.
b) 5 minutos e 30 segundos.
c) 5 minutos e 15 segundos.
d) 5 minutos e 05 segundos.

21 Considerando que, para ser bissexto, o ano deve ser divisível por 4 e, se for um ano secu-
lar (terminado em 00), também deve ser divisível por 400, identifique qual a opção que 
contém somente anos bissextos.
a) 2000, 2018, 2022, 2032.
b) 2000, 2004, 2010, 2016.
c) 1976, 1984, 1996, 2000.
d) 1972, 1978, 1983, 2005.

22 Em um rali de regularidade pelo estado do Rio Grande do Norte, dois amigos “jipeiros” 
saem de Natal às 6 h 15 min e chegam a Currais Novos às 8 h 37 min. Fazem uma parada 
rápida e partem para Pau dos Ferros às 8 h 55 min, chegando à cidade às 12h 16 min. 
Nessa cidade, eles gastam 1 h 05 min almoçando e fazendo reparos em seus veículos, 
partindo, em seguida, em direção a Mossoró. A chegada em Mossoró ocorre às 16h 12 
min, onde fazem um intervalo de 30 min e partem para Macau, chegando à cidade às 19 
h 02 min. Após 25 min de parada, retornam em direção a Natal, onde terminam o trajeto 
às 22 h e 15 min. Supondo os mesmos tempos descritos e que todo o percurso pudesse 
ser feito sem nenhuma parada, a que horas os “jipeiros” chegariam de volta a Natal?

QUEM nÃO sE COMUnICA?

A Comunicação. Ah! Essa velha aliada do homem! Esse fenômeno que permite às 
pessoas interagirem e fortalecerem seus laços, construírem coisas, resolverem problemas, 
trocarem informação, manterem-se próximas umas das outras, mesmo estando fisicamente 
distantes. Hoje, mais do que nunca, necessária às relações humanas, dada à complexidade 
das sociedades modernas. As primeiras sociedades foram fundadas por meio da comunica-
ção. Nossos antepassados transmitiam suas experiências de geração para geração e era a 
comunicação que garantia a sobrevivência dos grupos. De lá até hoje, muita coisa mudou. 
Quanto mais complexa uma determinada sociedade, mais necessário se faz aperfeiçoar os 
meios de comunicação entre os seus membros. Podemos dizer, sem nenhum exagero, que 
ela é o sistema nervoso de uma sociedade. Sem ela, nenhuma sociedade sobreviveria. Carta, 
bilhete, telegrama, rádio, Código Morse, TV, telefone, Internet; palavra, imagem, escrita, fala, 
sons, sinais e gestos. As inúmeras formas de comunicação das quais nos servimos para estar 

NAS ONDAS DOS NÚMEROS

TERRA À VISTA: CIDADANIA
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no mundo e que garantem nossa existência. Mas precisamos estar atentos: pela comunica-
ção podemos complicar ou melhorar nossa vida. Se o que falamos ou ouvimos não é sufi-
cientemente claro, podemos sofrer consequências cruéis; se não medimos as consequên-
cias do que dizemos ou nos comunicamos mal, podemos não ser entendidos ou podemos 
ser mal compreendidos. E isso pode nos custar caro. Tão caro como a impossibilidade de nos 
comunicarmos.

23 Segundo o texto, a comunicação ocupa um lugar central na vida das pessoas, chegando a 
ser comparada ao “sistema nervoso de uma sociedade.” Pense nisso e resolva o anagrama. 

1 O que uma pessoa deve ter em relação à outra para acreditar no que ela comunica.

2 Uma mensagem deve ter para ser compreendida de maneira rápida.

3 Quando emitida, inicia o processo de comunicação.

4 É necessário para que entendamos a mensagem oral que o outro emite.

5 Para ser levada a sério, toda mensagem deve ter essa característica.

6 Valor imprescindível para uma comunicação sólida e respeitosa.

7 Quem usa da mentira para se comunicar não tem esse valor.

8 Uma das características que garantem a compreensão da mensagem.

9 Para não prejudicar o outro, o que devemos ser quando nos comunicamos.

1 C O N F I A N Ç A

O

N

I

C

A

R

U

M

2

3

4

6

7

9

8

5

NAS ONDAS DA ÉTICA E CIDADANIA
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TERCEIRA AULA

Em Língua Portuguesa, considerando seus estudos sobre orações subordinadas e 
coordenadas, você vai estudar algumas estruturas sintáticas que se equivalem, ou seja, que 
expressam relações de sentido semelhantes. Vamos discutir um gênero textual muito co-
mum no nosso dia a dia, inclusive na Internet: a lista. Em Matemática, você terá contato com 
informações importantes sobre como proceder na hora de resolver problemas matemáti-
cos. Em Cidadania, refletirá sobre a ética no mundo virtual e a ética do usuário de Internet, 
a netiqueta.

sEjA EDUCADO E CORDIAL TAMbéM nA InTERnET

Como a Internet e a comunicação dentro do ambiente virtual ainda são fatos re-
lativamente novos, as regras de comportamento estão sendo construídas aos poucos por 
todos os internautas.Mesmo assim, já podemos arriscar a fazer uma lista de normas básicas 
no ambiente virtual que já valem para muitos internautas que conversam por chat, e-mail ou 
Comunicador Instantâneo. Abaixo algumas sugestões de netiquetas que podem contribuir 
para o uso educado e seguro da Internet:

• Cumprimente as pessoas com as quais vai conversar. Nunca é demais um bom dia;
• Utilize poucos emoticons, tanto em salas de bate-papo quanto nos e-mails. Eles são 

úteis para expressar emoções e dar uma ideia de expressão facial e tom de voz; entretanto, 
podem poluir e dificultar a comunicação;

• Evite utilizar letras maiúsculas para expressar sen-
timentos, conversar ou passar e-mails: letras maiúsculas, no 
ambiente virtual, significam falar alto ou gritar com o cor-
respondente e isso pode ser mal interpretado;

• Evite gírias pesadas e palavrões;
• Evite mensagem pública e recados: se você precisa se dirigir à determinada pes-

soa, faça isso diretamente na conta de e-mail pessoal dela;
• Evite encaminhar e-mails para todos os contatos. Nunca pratique spam;
• Não abra e-mail de desconhecidos, 

estes podem conter vírus que, além de preju-
dicar seu equipamento, podem roubar senhas 
pessoais e causar grande prejuízo;

• Não deixe ninguém esperando por 
resposta sua em chats. É sempre legal ser edu-
cado e atencioso;

• Se quiser interromper a conversa, avise e se despeça antes de desligar;
• Não envie aquilo que você não gostaria de receber;
• Sempre informe o assunto da mensagem de forma clara e específica, no caso dos e-mails;

Spam é o envio de mensagens eletrônicas, 
geralmente com cunho publicitário, para uma 
grande quantidade de pessoas de uma só vez.

OBJETIVO DA VIAGEM

PARADA OBRIGATÓRIA



Proteu na rota do descobrimento: Português, Matemática e Cidadania
Informação e Comunicação

343

U
N

ID
A

D
E 

D
ID

ÁT
IC

A
 0

9

• Faça a verificação gramatical e ortográfica de seu texto. É desagradável receber 
mensagens cheias de erros ou sem pontuação correta;

• Não envie mensagens com exagero de caracteres de deslocamento de texto, no 
lado esquerdo (>). Isto torna a leitura difícil, e cada vez que um usuário reenvia ou responde 
a um e-mail, o texto vai sendo deslocado, provocando um acúmulo de caracteres simboliza-
dos por “>”.

• Evite enviar arquivos grandes sem prévio conhecimento do correspondente. Isso 
pode levá-lo a exceder o espaço disponível da conta, dificultando o recebimento de outros 
e-mails;

• Nunca encaminhe e-mails com a listagem de remetentes anteriores. Além de ser 
desagradável, os e-mails podem parar em mãos mal intencionadas. Por isso, envie seus e-
-mails com CCO (Com Cópia Oculta), assim, nenhum endereço fica aparente. Pense bem: 
você distribui na rua sua caderneta de contatos telefônicos? Por que fará com seus contatos 
de e-mail?;

• Não passe adiante correntes, simpatias e boatos. Use seu senso crítico, não acredi-
te em tudo que você recebe via e-mail, delete;

• Em sites de relacionamento (como Orkut, MySpace, Facebook, Hi5, entre outros), 
não divulgue seus dados pessoais, pois o mais inocente dos dados (e-mail pessoal, escola 
em que estuda, lugares que frequenta) pode servir como base de investigação para pessoas 
mal intencionadas descobrirem dados mais importantes e utilizá-los em chantagens para 
lhe prejudicar;

• Quando criar um blog ou um site, preze pela acessibilidade de todos os usuários 
da Internet. Existem recursos que, quando implementados, proporcionam a navegação para 
mais internautas, promovendo a inclusão digital.

Disponível em: <https://www.safernet.org.br/site/prevencao/glossarios/netiqueta>. Acesso em: 04 
nov. 2009.

Veja abaixo alguns exemplos de smyles, emoticons e seus significados: 

SMYLES EMOTICONS SIGNIFICADO

8-| Nerd

:-) Feliz

:-( Triste

:-D Rindo

:’-( Chorando

<:o) Festeiro

Quadro 1: Smyles, emoticons e seus significados.
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O Texto 3 é uma lista de posturas que devem ser assumi-
das por quem utiliza as ferramentas de comunicação da Internet 
e quiser ser educado, respeitar as pessoas e agir de modo seguro 
nesse ambiente. É importante lembrar que muitas das mensagens 
trocadas pela rede são apenas escritas e, por isso, nosso interlocutor 
não pode ver a nossa expressão facial, escutar nossa entonação ou 
ver nossos gestos. Isso faz uma diferença muito grande. Da mesma 
forma que devemos respeitar os outros no convívio real, presencial, 
devemos também ser respeitosos no ambiente virtual. Isso não significa formalidade na lin-
guagem (lembra que falamos da variação linguística? Pois o ambiente virtual também admi-
te a variação no uso da linguagem!). Significa, sim, uma ética no tratamento com os outros, 
que, no mundo virtual, ainda está sendo construída.

O Texto 3 traz, pois, uma tentativa de elencar normas de respeito e segurança no 
uso da Internet. Apresenta-nos uma lista.

A propósito, você já parou para es-
tudar como se estrutura uma lista? 

A lista é um gênero textual constitu-
ído por uma relação de nomes, coisas, ações 
ou atitudes discriminadas, dispostos numa 
ordem (alfabética, numérica, dimensional, 
temporal, cronológica...).  

Quando você passar no IFRN, verá 
seu nome numa lista de aprovados (em or-
dem alfabética ou em ordem decrescente de 
notas). Você já fez alguma lista de compras, 
uma lista de prioridades ou já consultou uma lista telefônica?

Cada lista dessas tem uma função determinada, mas sua estrutura, ou seja, a forma 
como é organizada segue uma regularidade. Os elementos da lista devem manter-se har-
mônicos entre si: iniciando-se com substantivos ou com adjetivos ou com verbos ou com 
advérbios etc. Essa harmonia ajuda seu leitor a compreender seu texto. Observe que, no 
Texto 3, todos os itens iniciam-se por verbos ou advérbios. 

O gênero textual lista também admite a variação linguística. Por exemplo, uma lista 
de compras ou sua lista de prioridades escritas para você mesmo podem usar uma lingua-
gem menos monitorada, diferentemente da lista telefônica e da lista de condutas apresen-
tada nesta nossa aula.

Agora peque sua caneta para surfar nas ONDAS DO TExTO.

24 Assinale a alternativa que apresenta a função principal do primeiro parágrafo no texto 
“Seja educado e cordial também na Internet”.
a) Convencer o leitor a ser educado e respeitoso nas comunicações via Internet.
b) Revelar que a Internet e a comunicação dentro do ambiente virtual ainda são fatos 

relativamente novos.

winks 

Os emoticons assim como os smyles são re-
cursos utilizados para mostrar as emoções dos 
internautas, indicar ações ou descrever os usu-
ários. Substituem palavras ou frases e servem, 
também, como elemento auxiliar da mensa-
gem, enfatizando a subjetividade do internauta. 
Os smyles são desenhos feitos a partir de carac-
teres que digitamos com o teclado e os emoti-
cons são figuras, animadas ou não. Existem ain-
da os winks, que são uma espécie de emoticons 
gigantes, animados e com som.

NAS ONDAS DO TEXTO

DE OLHO NO TEXTO
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c) Apresentar uma lista de condutas para um uso educado e seguro das comunicações 
na Internet.

d) Informar que as normas de conduta para as comunicações via Internet estão sendo 
construídas por todos os internautas. 

25 Quando fazemos recomendações, elas são mais bem recebidas quando expressas na 
forma afirmativa. Olhe o exemplo que apresentamos e faça o mesmo com os itens lista-
dos. Para que o sentido fique o mais próximo possível, pode ser necessário fazer altera-
ções sintáticas ou de vocabulário. Não se preocupe, esse é um exercício de uso das várias 
possibilidades de expressar o mesmo!

Modelo: Não abra e-mail de desconhecidos = Só abra e-
-mails de conhecidos.

Agora é com você.
I. Não deixe ninguém esperando por resposta sua em chats. 
II. Não envie aquilo que você não gostaria de receber.  
III. Não envie mensagens com exagero de caracteres de 

deslocamento de texto, no lado esquerdo (>). 

Você já estudou orações coordenadas e orações subordinadas, já relembrou as re-
lações de significado que as conjunções e as locuções conjuntivas apresentam e sua função 
como marcadores da relação de significado entre as sentenças. Chegou a hora de trabalhar 
um pouco na análise e produção de estruturas que se utilizam desses mecanismos de coor-
denação e subordinação e que dão como resultado sentenças com significados semelhan-
tes. Vamos explorar as várias possibilidades que a língua nos oferece!

Para começarmos a pensar, leia o exemplo a seguir:
Ex.23: Não abra e-mail de desconhecidos, eles podem conter vírus.

Como você percebeu, essas orações estão justapostas. Mas isso não impede que 
você perceba a relação de sentido que existe entre elas e que pode ser expressa por vários 
conectivos. Antes de prosseguir, releia o exemplo 23 acima e tente descobrir qual a relação 
semântica entre essas sentenças. Viu que existe uma relação de causa/efeito?

Vamos tentar algumas outras formas de expressar essa mesma relação? Veja os 
exemplos listados abaixo.
Ex.24: Não abra e-mail de desconhecidos, porque podem conter vírus.

Ex.25: Não abra e-mail de desconhecidos, pois podem conter vírus.

Ex.26: Não abra e-mail de desconhecidos já que podem conter vírus.

Ex.27: Uma vez que podem conter vírus, não abra e-mail de desconhecidos.

Ex.28: Como podem conter vírus, não abra e-mail de desconhecidos. 

Ex.29: Visto que podem conter vírus, não abra e-mail de desconhecidos.
A relação está expressa, nos exemplos 24 e 25, em orações coordenadas e nos de-

mais em orações subordinadas. Muitas outras formas poderiam ser mostradas, mas essas 
já nos dão uma ideia do grande leque de opções expressivas que a língua nos oferece, e 
entre as quais podemos escolher qual a mais adequada a nossos propósitos e à situação de 
comunicação.

TERRA À VISTA: PORTUGUÊS
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Essa relação de causa/efeito é muito utilizada no nosso cotidiano e se constitui um 
elemento fundamental na argumentação. Ao expressar essa relação, podemos também dar 
um reforço, mostrando certa subjetividade, que pode ser expressa de maneira mais educada 
ou menos educada. Compare os exemplos:
Ex.30: Creio que não se deve abrir e-mail de desconhecidos, porque podem conter vírus.

Ex.31: É óbvio que não se deve abrir e-mail de desconhecidos, porque podem conter vírus.

Ex.32: Qualquer um sabe que não se deve abrir e-mail de desconhecidos, porque podem 
conter vírus.

Ex.33: Qualquer otário sabe que não se deve abrir e-mail de desconhecidos, porque po-
dem conter vírus.
Lembre-se de que esse reforço não é argumentação e, se for muito grosseiro, pode 

até derrubar todo seu argumento. Lembre-se também de que não devemos falar da forma 
que quisermos em todos os momentos. A variação linguística existe porque nós falantes a 
construímos para adaptarmos nosso falar/escrever às diversas situações de comunicação e 
a nossos propósitos comunicativos.

Para finalizar, você conhece o Monólogo das Mãos, escrito por Ghiaroni? Ele começa 
assim:

“Para que servem as mãos? As mãos servem para pedir, prometer, chamar, 
conceder, ameaçar, suplicar, exigir, acariciar, recusar, interrogar, admirar, confessar, cal-
cular, comandar, injuriar, incitar, teimar, encorajar, acusar, condenar, absolver, perdoar, 
desprezar, desafiar, aplaudir, reger, benzer, humilhar, reconciliar, exaltar, construir, tra-
balhar, escrever...”

Pois bem, essas ações também 
podem ser feitas, utilizando a linguagem 
oral ou escrita. Poderíamos, então, es-
crever O Monólogo da Linguagem. Veja 
como ficaria.

Para que serve a linguagem? A 
linguagem serve para pedir, prometer, 
chamar, conceder, ameaçar, suplicar, exi-
gir, acariciar, recusar, interrogar, admirar, 
confessar, calcular, comandar, injuriar, 
incitar, teimar, encorajar, acusar, conde-
nar, absolver, perdoar, desprezar, desafiar, 
aplaudir, reger, benzer, humilhar, reconci-
liar, exaltar, construir, trabalhar, escrever...

E agora que tal praticar, NAS ON-
DAS DA LÍNGUA, as várias possibilidades 
expressivas que a língua nos oferece?

26 Reescreva os períodos a seguir, utilizando várias opções expressivas para mostrar a rela-
ção de causa/efeito existente entre as orações. 

I. Cumprimente as pessoas com as quais vai conversar. Nunca é demais um bom dia.
II. Evite enviar arquivos grandes sem prévio conhecimento do correspondente. Isso 

Poeta e jornalista, 
Giuseppe Ghiaroni nas-
ceu em 1919, em Paraí-
ba do Sul, Minas Gerais. 
De origem humilde, foi 
aprendiz de ferreiro, 
ajudante de cozinha e 
office-boy. Transferiu-se 
para o Rio de Janeiro, 
onde trabalhou no jor-
nal A Noite, no Suple-
mento Literário, na Rá-
dio Nacional e na Rede 
Globo. “O monólogo das mãos” ficou conhecido na 
interpretação de Bibi Ferreira e Lúcio Mauro. Fale-
ceu em 2008.

NAS ONDAS DA LÍNGUA



Proteu na rota do descobrimento: Português, Matemática e Cidadania
Informação e Comunicação

347

U
N

ID
A

D
E 

D
ID

ÁT
IC

A
 0

9

pode levá-lo a exceder o espaço disponível da conta.
III. Em sites de relacionamento, não divulgue seus dados pessoais. O mais inocente dos 

dados pode servir como base de investigação para pessoas mal intencionadas des-
cobrirem dados mais importantes.

A comunicação move a sociedade; ao mesmo tempo é a geradora da paz e da guer-
ra, do amor e do ódio e de outros tantos opostos. Na matemática, o que é a dificuldade de 
resolver determinadas situações, senão a falta de entendimento da forma como essa ciência 
se comunica? A linguagem matemática é própria e quando associada à linguagem natural, 
em situações-problema, tende a dificultar sua solução por um grande número de estudan-
tes. Na próxima seção TERRA À VISTA, procuraremos lhe passar alguns passos que podem 
facilitar a resolução de problemas matemáticos.

Praticamente, em todas as séries escolares, um ponto de dificuldades é comum en-
tre os alunos na disciplina de Matemática: a resolução de problemas. Em sua grande maioria, 
os alunos não conseguem identificar, no texto dos problemas, as estratégias e operações 
que devem ser utilizadas para a sua resolução.

É importante que os alunos criem o hábito de, antes de iniciarem os cálculos, pro-
priamente ditos, tentarem entender o que o problema pede, ou seja, interpretarem a situa-
ção-problema.

Para facilitar a resolução de problemas matemáticos, sugerimos alguns passos a 
seguir:

a) Leia atentamente o problema e, de preferência, mais de uma vez.
b) Ao fazer a(s) leitura(s) do problema, anote os dados que julgar mais importantes e 

identifique qual(is) é(são) a(s) incógnita(s), quais são as condições e o que o proble-
ma quer como resposta.

c) Verifique se é possível satisfazer as condições e se elas são suficientes para você de-
terminar as incógnitas.

d) Se possível, é interessante que você faça uma, ou mais, figuras descrevendo o pro-
blema.

e) Após separar os dados e saber o que se procura, identifique qual, ou quais, opera-
ções serão utilizadas na resolução do problema. Para esse passo, é interessante que 
faça analogias com outros problemas que você já resolveu e que tenham caracterís-
ticas semelhantes ao problema dado. Dessa forma, você pode começar resolvendo 
o problema conhecido, ou um caso particular, para depois relacionar o processo de 
solução e/ou as fórmulas utilizadas com o problema proposto. Se achar conveniente, 
pode organizar as operações na forma de expressões numéricas ou algébricas.

f )  Ao determinar quais operações usar, parta para a fase de execução: resolva as opera-
ções, com a maior atenção possível, e determine a solução do problema.

g) É importante, após encontrar uma resposta, verificar se ela é correta, voltando à situ-

CRUZAMENTO DE ROTAS

TERRA À VISTA: MATEMÁTICA
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O próximo passo é você identificar a(s) operação(ões) a serem utilizadas para deter-
minar a distância entre Santa Cruz e Currais Novos.

A partir dos dados informados e da figura que construímos, podemos observar que 
a distância procurada será obtida pela diferença entre as distâncias de Natal a Currais Novos 
e Natal a Santa Cruz.

No passo seguinte, você deve efetuar os cálculos necessários, ou seja:
(distância SC a CN) = (distância NT a CN) – (distância NT a SC)
(distância SC a CN) = 172 – 111
(distância SC a CN) = 61
Portanto, a distância entre Santa Cruz e Currais Novos é de 61 km.
O último passo é verificarmos se os nossos cálculos estão corretos.
Relendo o problema, verificamos que, se Santa Cruz está entre Natal e Currais No-

vos, a soma das distâncias Natal – Santa Cruz e Santa Cruz – Currais Novos deve ser igual a 
distância Natal – Currais Novos, calculando temos:

111 + 61 = 172
Logo, o cálculo está correto.

ação proposta e averiguando se o(s) valor(es) encontrado(s) satisfaz(em) o problema.
Os passos descritos anteriormente não devem ser tratados como uma receita para 

se resolver qualquer problema, seja de Matemática ou de outra disciplina, mas tão somente 
como orientações de procedimentos que podem, ou não, aparecer em toda resolução de 
situação-problema.

Para exemplificar a utilização dos passos descritos, vamos resolver o problema a 
seguir:
Ex.34: As cidades de Natal, Currais Novos e Santa cruz, no estado do Rio Grande do Norte, 

são interligadas pela rodovia BR 226. De Natal até Currais Novos, existem 172 km; 
e de Natal até Santa Cruz há 111 km. Quantos quilômetros de estrada separam as 
cidades de Santa Cruz e Currais Novos, sabendo que Santa Cruz se localiza entre as 
duas outras cidades?
Para solucionar esse problema, devemos primeiro fazer uma, ou mais leituras da si-

tuação apresentada, selecionar os dados do problema e, em seguida, identificar a pergunta.
Para facilitar, como estratégia, podemos usar siglas para representar os dados, por 

exemplo:
Natal = NT
Currais Novos = CN
Santa Cruz = SC
Dados:
- Distância de NT a CN = 172 km
- Distância de NT a SC = 111 km
Pergunta: Qual a distância entre Santa Cruz e Currais Novos?
Para facilitar ainda mais o entendimento, é interessante que você faça uma figura 

para ilustrar a situação dada.
 

NT CN 172 km 

NT SC 111 km 

NT SC 111 km CN 
? 
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27 No ano de 2009, aconteceu, em Brasília/DF, o Fórum Mundial de Educação Profissional e 
Tecnológica. Um grupo de professores e alunos do IFRN foi participar desse evento com 
apresentação de diversos trabalhos. O voo saiu de Natal/RN às 9h38min horário local e 
teve a duração de 2h45min. Sabendo-se que o horário de Natal estava com 1 hora de 
atraso em relação ao horário de Brasília, devido ao horário de verão, pergunta-se: 

A que horas, no horário de Brasília, o grupo chegou ao seu destino?

28 O IFRN, Campus Santa Cruz, possui em seu parque esportivo uma piscina semiolímpica. 
Ao caminhar pelo campus, dois estudantes presenciaram um dos responsáveis pela ma-
nutenção da escola enchendo a piscina, cujas medidas estão na figura abaixo. 

Se, naquele momento, a piscina estava com 3/8 da sua capacidade total, quantos litros 
d’água ainda faltavam para encher totalmente a piscina do campus?

29 Durante as comemorações da “Semana do Meio Ambiente” em um dos campi do IFRN, 
foram plantadas dez mudas de árvores frutíferas em linha reta. A distância entre duas 
mudas consecutivas é de 10,45 m. Desprezando o diâmetro das mudas durante os cál-
culos e determinando a distância entre a primeira e a última árvore, encontramos a 
medida de:
a) 83,60 metros. 
b) 94,05 metros.
c) 101,05 metros. 
d) 103,50 metros.

  Simples, não? Então, utilizando como referência os passos para resolução de proble-
mas apresentados nesta Unidade, resolva os exercícios propostos NAS ONDAS DOS NÚMEROS.

KUYRO E LAYLA

Há muito Kuyro queria arranjar uma namorada. Era tímido, muito tímido, e não con-
seguia aproximar-se das garotas do colégio onde estudava. Quando não estava na escola, 
vivia trancado no quarto, na Internet, no MSN, comunicando-se com muita gente, até que 
um dia topou com Layla, uma garota com quem passou a ter longas e constantes conversas. 

 

25 m 

15 m 

1,4 m 

NAS ONDAS DOS NÚMEROS

TERRA À VISTA: CIDADANIA
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Nesta Unidade, conversamos sobre a área de Informação e Comunicação. Além da 
grande quantidade de afazeres, também os aparatos tecnológicos, os softwares, a Internet 
fazem com que percebamos o tempo de forma diferente. Hoje passamos um e-mail e ele 
está do outro lado do mundo no mesmo instante! Podemos conversar através de uma 
webcam com pessoas que estão, ao mesmo tempo, em diferentes lugares. Você sente que a 
Internet agiliza ou permite que você faça mais coisas em menos tempo? Como você sente 
essa mudança na percepção do tempo? Suas atividades cabem no seu dia? Você se sente 
satisfeito com isso? Acha que poderia ser diferente?

No espaço reservado, adaptado a partir do blog do nosso jornalista Lino Resende, 
produza um pequeno texto que responda a essas perguntas. Não se esqueça de preencher 
os dois campos marcados com asterisco, o que significa que são obrigatórios (nome e e-mail).

30 O pequeno conto acima aborda uma questão presente no dia a dia dos adolescentes e 
jovens de hoje: o uso da Internet. Na sua opinião:

I. Qual o motivo fundamental para o desencontro de Kuyro e Layla? 
II. Que atitudes deveriam ter tido Kuyro e Layla ao se comunicarem pela Internet sem 

passar pela experiência negativa relatada? 
III. Escreva quatro valores éticos que ajudam a definir uma postura correta no uso da 

Internet e que devem ser observadas por todos que a usam. 

Kuyro era nissei, baixo, franzino e de voz tão miúda que mal conseguíamos ouvi-lo quan-
do falava, mesmo quando ele se esforçava para falar alto. Layla, afro descendente, alta, es-
belta e muito extrovertida, se entusiasmou com Kuyro. Pela Internet ele se autodescrevera 
como alto, forte,  moreno, extrovertido e brincalhão. Ela, como loira, forte e calma. Um dia, 
marcaram um encontro para se conhecerem pessoalmente. Acertaram que se encontrariam 
em um parque da cidade. Kuyro comprou chocolates para sua loira e Layla um livro para o 
seu atleta. Às 16h, os dois estavam no parque se procurando e fizeram isso até as 19h. Um 
sentado ao lado do outro em um banco do parque. Frustrados, voltaram para suas casas e 
retomaram a vida de buscas por novas aventuras. Agora, Kuyro evitava falar com Layla pelo 
MSN, e ela com ele. Até mesmo a possibilidade de uma amizade havia sido desfeita. Talvez se 
Kuyro retomasse os contatos com Layla e falasse a verdade... Quem sabe se Layla procurasse 
Kuyro para desfazer o engano! 

REGISTRANDO A VIAGEM

NAS ONDAS DA ÉTICA E CIDADANIA
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Em Língua Portuguesa, você revisou a função adverbial e os processos que expres-
sam circunstância (advérbio, orações subordinadas, orações subordinadas adverbiais). Viu 
que são recursos presentes na língua (re)criados e utilizados por nós falantes, dependendo, 
entre outras coisas, da nossa intenção comunicativa, do gênero textual que estamos produ-
zindo e do nosso conhecimento linguístico. Conversamos também sobre alguns usos dos 
advérbios. Vimos ainda algumas estruturas sintáticas que se equivalem semanticamente, ou 
seja, que expressam relações de sentido semelhantes. Em relação aos gêneros textuais, você 
analisou um portal e viu que ele é a entrada para uma série de páginas ou site, analisou um 
e-mail, observando sua estrutura e, além disso, estudou a lista. Em Matemática, estudou o 
sistema binário e viu que ele é a base da linguagem dos computadores. Estudou também a 
medida de tempo e como fazer operações envolvendo essa medida. Também revisou algu-
mas dicas importantes de como transformar, para a linguagem matemática, problemas pro-
postos em nossa língua portuguesa. Viu como esses passos facilitam a resolução de proble-
mas. Em Cidadania, discutiu o uso crítico das novas tecnologias, leu sobre a ética no mundo 
virtual e a ética do usuário de Internet, a netiqueta, e viu ainda que o uso pouco ético pode 
trazer consequências desagradáveis para a vida das pessoas.

DIÁRIO DE VIAGEM
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• O site http://www.safernet.org.br/site/prevencao/car-
tilha/safer-dicas é um portal da SaferNet Brasil que responde a 
perguntas sobre uso ético e responsável da Internet para crian-
ças, jovens, pais e educadores. Dá dicas de netiqueta, traz um 
glossário de termos utilizados na Internet e outro sobre direitos 
humanos. Vale a pena conferir! 

• No site do You Tube, você pode ver O Monólogo das 
Mãos interpretado pela atriz Bibi Ferreira, no Programa de Jô So-
ares. Acesse http://www.youtube.com/watch?v=3BhsnxDn-jk e 
divirta-se!

• O livro Português: língua e cultura, do professor de português 
Carlos Alberto Faraco, aprofunda, no capítulo 21, a construção de 
sentenças com valor semântico semelhante. Vale a pena conferir (e 
estudar um pouco mais!).

AUMENTANDO A BAGAGEM



Unidade

Didática 10

Hospitalidade e Lazer



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
Programa de Iniciação Tecnológica e Cidadania

354

U
N

ID
A

D
E D

ID
ÁTICA

 10

Nesta primeira aula, depois de conhecer e analisar o gênero 
editorial, você vai estudar um tópico de coesão sequencial e as rela-
ções de efeito contrário e comparação, muito comuns quando nos 
expressamos. Isso em Português. Já, em Matemática, preparamos 
para você o Teorema de Tales e, em Cidadania, o tópico é a relação 
entre lazer e qualidade de vida. Já pensou em tudo isso? Pois vamos 
fazê-lo por partes. Primeiro faça sua PARADA OBRIGATÓRIA.

EDITORIAL: REFLEXÕES SOBRE O TURISMO COMUNITÁRIO
1/8/2006 - Luzia Neide M. T. Coriolano - Editora convidada

Este número da Revista online - Estudos Turísticos - intitula-se Reflexões sobre o 
Turismo Comunitário e apresenta alguns artigos que contemplam esse jeito diferenciado de 
trabalhar com o turismo.

PRIMEIRA AULA

O tema desta Unidade Didática é hospitalidade 
e lazer. As atividades compreendidas nessa área 
referem-se ao lazer, às relações sociais, ao turismo, a 
eventos e à gastronomia, integradas ao contexto das 
relações humanas em diferentes espaços geográficos 
e dimensões socioculturais, econômicas e ambientais, 
incluindo hospitais, onde o profissional tem como 
função tornar esse ambiente um local mais agradável 
à permanência do paciente, com comprovados 
benefícios à sua saúde. Compreende, pois, processos 
de recepção, entretenimento, interação, planejamento, 
organização, operação e avaliação de produtos e 
serviços inerentes à hospitalidade e ao lazer. 

A partir desse eixo temático, você, além de estudar alguns tópicos de coesão 
sequencial, continuará estudando, em Língua Portuguesa, estruturas sintáticas diversas que 
expressam relação de sentido, como comparação, efeito contrário, finalidade e condição/
conclusão. Tudo isso permeado pelos gêneros editorial, propaganda e roteiro de viagem.

Em Matemática, será a vez de revisar o Teorema de Tales, o Teorema de Pitágoras, 
produtos notáveis e fatoração.

Em Cidadania, vai pensar a relação entre lazer e qualidade de vida, lazer e espaços 
urbanos e a importância das relações pessoais no mundo do trabalho.

PLANO DE VIAGEM

OBJETIVO DA VIAGEM

PARADA OBRIGATÓRIA
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Trata-se de um eixo do turismo centrado no trabalho de comunidades, de grupos 
solidários, ao invés do individualismo predominante no estilo econômico do eixo tradicio-
nal. Critica os discursos turísticos que têm criado retóricas e mitos que manipulam dados e 
pessoas, fazendo-as acreditar que o aumento dessa atividade leva ao desenvolvimento so-
cioeconômico. Compara essa atividade a uma faca de dois gumes, pois assim como oferece 
oportunidades de trabalho aos residentes e de prazer aos viajantes, oferece também riscos, 
perigos e impactos. Diz Van Hoot (apud NIEVES, 2005) que o turismo “é como o fogo, pode 
ser usado para fazer a sopa, mas também para queimar a casa”. Portanto, importa a forma de 
realizá-lo, ou seja, a definição do que se quer alcançar, se a acumulação de lucros na mão de 
grandes empresas ou oportunidades para um maior número de pessoas, com maior distri-
buição dos benefícios. Os resultados do turismo podem estar dirigidos apenas ao mercado, 
com acumulação de lucros, ou incluindo grupos e comunidades, com valorização de pesso-
as e do patrimônio natural e cultural.

O modelo de turismo adotado pelos grandes empreendedores e governos neolibe-
rais objetiva acumular lucros e divisas, por isso, não cumpriu, e provavelmente não cumprirá, 
as promessas de gerar emprego e distribuir renda para todos. Essas ideias vão ficando nos 
discursos, não chegam às políticas. Mas, contraditoriamente, a atividade turística deixa lacu-
nas não ocupadas pelo grande capital, que passam a ser oportunidades para aqueles exclu-
ídos dessa concentração, criando-se assim um turismo alternativo, solidário e comunitário. 
Trata-se de serviços turísticos realizados por pequenos empreendedores, pequenos núcleos 
receptores, comunidades que descobrem no turismo oportunidades de trabalho e formas 
de inclusão no mercado do turismo, sendo essas atividades estratégias de sobrevivência. 

Seus organizadores elaboram críticas ao modelo excludente e tentam produzir ser-
viços turísticos de forma associativa, comunitária, juntando esforços, ideias e as poucas con-
dições financeiras de pessoas que se agrupam para desenvolverem serviços, assim, é realiza-
do de forma compartilhada. A criatividade é outro importante componente da elaboração 
desses arranjos produtivos locais - APLs - pois, diante da carência de capital, de informações 
e outras mais, adaptam-se às realidades locais. Em alguns casos, ficam à margem da grande 
hotelaria, das áreas do turismo globalizado, oferecendo produtos alternativos. Alocam-se 
nos corredores turísticos e são beneficiados por aqueles fluxos, em outros casos, estão em 
áreas diferenciadas e atraem uma demanda específica, mais interessada em apreciar modos 
de vida, culturas tradicionais, aprendizagens e valores éticos do que em consumir.

Atraem como clientes aquelas pessoas com preocupações socioculturais, tais como 
estrangeiros de países europeus e sul-americanos que desejam melhor conhecer o Brasil, o 
Nordeste, o Ceará; professores e alunos universitários ou de colégios que buscam o turismo 
geoeducativo, voltado aos valores ambientais e culturais. Levam em conta, essencialmente, 
pessoas que tratam o turismo como um fenômeno humano, e não como uma atividade 
exclusivamente econômica. Nesse eixo do turismo, a economia é colocada a serviço do ho-
mem, e especialmente daqueles que são marginalizados no modelo econômico vigente. 

CORIOLANO, Luzia Neide M. T. Reflexões sobre o turismo comunitário. In Revista de Estudo 
Turísticos. Agosto, 2006. ISSN: 1809 6468. Disponível em: <http://www.etur.com.br/conteudocompleto.
asp?IDConteudo=11164>. Acesso em: 10 nov. 2009.
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Vejamos como se organiza nosso texto. No primeiro parágrafo, a editorialista Luzia 
Neide situa o tema usando como mote o título do número da revista para a qual escreve: 
Reflexões sobre o Turismo Comunitário.

A partir daí, nos parágrafos seguintes, ao mesmo tempo em 
que define o que é turismo comunitário, ela traça um paralelo entre esse 
tipo de turismo e o modelo adotado pelos grandes empreendedores e 
governos neoliberais, que chama de turismo tradicional. Leu com cuidado 
o texto? Quais são as diferenças? Elaboramos um quadro resumo para 
ajudar você a compreendê-las.

TURISMO TRADICIONAL TURISMO COMUNITÁRIO

Centrado no individualismo Centrado no trabalho de comunidades, de 
grupos solidários

Concentração dos lucros na mão de grandes 
empresas Distribuição maior dos benefícios

Modelo excludente Modelo de inclusão social

Atrai público de perfil mais consumidor
Atrai público preocupado com aspectos so-
cioculturais voltado a valores ambientais e 

culturais
É visto como uma atividade exclusivamente 

econômica É visto como um fenômeno humano

Ao ler o texto, você deve ter percebido claramente qual a opinião da autora. Ela se 
posiciona a favor do turismo tradicional ou do turismo comunitário? Observe que, ao definir 
o turismo comunitário, Luzia Neide o faz com expressões de valor positivo (trabalho de co-
munidade, distribuição de benefícios, fenômeno humano, por exemplo) e, quando se refere 
ao turismo tradicional, utiliza expressões como individualismo, modelo excludente, ativi-
dade exclusivamente econômica. Essa escolha denota a parcialidade do editorial. Portanto, 
podemos concluir que ela defende o turismo comunitário. 

Dissemos, no parágrafo anterior, que nosso texto é um editorial. Já ouviu falar nes-
se gênero ou leu algum editorial? Esse gênero textual circula em jornais, revistas, rádio ou 
televisão e expressa a opinião da empresa, sem preocupação de mostrar imparcialidade ou 
objetividade. Normalmente, quando impressos, são veiculados nas primeiras páginas em 
quadros demarcados com uma borda ou tipografia diferente para marcar que é um texto 
opinativo. Por defender explicitamente a opinião da empresa, normalmente, não vem assi-
nado, é como se expressasse a opinião de todos os que fazem a companhia.

 

RETORNO

A tipografia (do grego typos, “forma”, e graphein, “escrita”) é a arte e o processo de criação na 
composição de um texto, física ou digitalmente. O objetivo principal da tipografia é dar ordem estrutu-
ral e forma à comunicação impressa.

DE OLHO NO TEXTO
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O profissional encarregado de redigir os editoriais é chamado de editorialista. Para 
produzir um bom texto, o editorialista precisa lançar mão de argumentos, fatos, dados es-
tatísticos, apontar causas e consequências, fazer comparações, tudo para convencer, alertar 
ou alterar o ponto de vista dos ouvintes/leitores.

Em relação à linguagem, como circula nos grandes meios de 
comunicação, o editorial utiliza o padrão formal tanto se for escrito em 
jornais ou revistas, como se forem veiculado oralmente em rádios e 
emissoras de televisão. Utiliza, por isso, estruturas sintáticas mais lon-
gas e complexas, com períodos compostos por coordenação e subor-
dinação. É muito comum o uso de verbos do modo indicativo, porque 
esse modo é usado para apresentar um fato real ou tido como real; e 
verbos no presente, que denotam uma declaração que acontece habi-
tualmente ou que representa uma verdade universal. 

Essa estruturação linguística funciona como um procedimento argumentativo, 
porque dá credibilidade ao autor do texto e ao veículo e, em consequência, ao próprio 
conteúdo, uma vez que, em nossa sociedade, valoram-se positivamente aqueles que sabem 
usar a língua em sua forma mais monitorada quando ela é a esperada para uma dada 
situação comunicativa.

Veja agora alguns exemplos retirados do texto.
Ex.1: Este número da Revista online – Estudos Turísticos – intitula-se Reflexões sobre o 

Turismo Comunitário e apresenta alguns artigos que contemplam este jeito dife-
renciado de trabalhar com o turismo. 

Ex.2: Compara essa atividade a uma faca de dois gumes, pois assim como oferece opor-
tunidades de trabalho aos residentes e de prazer aos viajantes, oferece também 
riscos, perigos e impactos.
Observou a preferência da editorialista por estruturas no presente (intitula-se, apre-

senta, contemplam, compara, oferece), utilizando ora a coordenação ora a subordinação? 
Viu como, nos períodos coordenados, ela utiliza duas expressões para indicar a relação de 
adição entre si (e, no primeiro exemplo, e assim como... também, no segundo)? Percebeu 
que, no primeiro exemplo, tem-se também uma oração subordinada de valor adjetivo (que 
contemplam este jeito diferenciado de trabalhar com o turismo)? Isso mostra o tipo de es-
truturação sintática frequente em um editorial.

Para finalizar esta sessão, convém lembrar que a opinião de um veículo não é ex-
pressa exclusivamente nos editoriais, mas também na seleção e na forma como organiza os 
assuntos publicados, no espaço dedicado a cada um deles, na localização que é destinada à 
matéria. Tudo isso precisa ser considerado quando estamos lendo ou escutando um texto. 

O modelo de turismo adotado pelos grandes empreendedores e governos 
neoliberais objetiva acumular lucros e divisas, por isso, não cumpriu, e provavelmen-
te não cumprirá, as promessas de gerar emprego e distribuir renda para todos. Essas 
ideias vão ficando nos discursos, não chegam às políticas.

NAS ONDAS DO TEXTO
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No nosso plano de viagem, está prevista uma parada no tópico coesão sequencial. 
Coesão você já sabe o que é. Mas, para refrescar a memória, leia a seção retorno que 
preparamos para você ou dê uma olhada nos capítulos 2 e 6.

E sequencial, você lembra o que significa? Ir ao dicionário sempre 
ajuda! Pensar uma palavra da mesma família de significado, num contexto 
em que já se escutou, também. Por exemplo, sequência numérica. O que 
significa? Outro exemplo: No dicionário, as palavras aparecem numa 
sequência alfabética, numa ordem alfabética. 

Podemos dizer, então, que sequencial é da mesma família de sequência, diz 
respeito à sequência, seguimento, continuação, série. Quando se refere a texto, essa ideia de 
continuação, de seguimento permanece. 

1 Considerando-se a leitura global do texto, assinale a alternativa que apresenta uma ora-
ção sinônima para a que está sublinhada na sentença acima.

I. Não chegam à prática.
II. Não saem do papel.

III. Não passam de intenções.
a) Apenas I e II estão corretas.
b) Apenas II e III estão corretas.
c) Apenas I e III estão corretas.
d) Todas estão corretas.

2 A expressão “Essas ideias”, no último período do trecho, refere-se a
a) Não chegam às políticas.
b) Acumular lucros e divisas.
c) Promessas de gerar emprego e distribuir renda para todos.
d) O modelo de turismo adotado pelos grandes empreendedores e governos neoliberais.

3 Utilizando as informações do editorial, resuma a opinião da revista sobre o turismo co-
munitário.

4 Além da introdução e do desenvolvimento, todo editorial deve apresentar uma con-
clusão. Assinale a alternativa que contém a sentença conclusiva da opinião da Revista 
online - Estudos Turísticos sobre o turismo comunitário.
a) O turismo comunitário atrai como clientes aquelas pessoas 

com preocupações socioculturais.
b) Os clientes do turismo comunitário buscam o turismo geo-

educativo, voltado aos valores ambientais e culturais. 
c) Os que defendem o turismo comunitário levam em conta, 

essencialmente, pessoas que tratam o turismo como um fe-
nômeno humano.

d) No turismo comunitário, a economia é colocada a serviço 
do homem, e especialmente daqueles que são marginaliza-
dos no modelo econômico vigente. 

TERRA À VISTA: PORTUGUÊS
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Muito bem, você já sabe o que é coesão e o que é sequencial, portanto, já deve ter 
concluído que a coesão sequencial trata do encadeamento entre as partes de um texto e 
que ela dá sequenciação, progressão a esse texto. 

Vejamos agora como ela pode ocorrer no texto. Para exemplificar, vamos analisar a 
sequenciação no editorial.

No primeiro parágrafo, a editorialista informa que aquele número da revista “apre-
senta alguns artigos que contemplam esse jeito diferenciado de trabalhar com o turismo”. 
Que jeito é esse? O turismo comunitário já referenciado no período anterior. O parágrafo 
seguinte inicia com “trata-se de um eixo do turismo centrado no trabalho de comunidades”. 
Que eixo é esse? O turismo comunitário referido duas vezes anteriormente. Em seguida te-
mos, “critica os discursos turísticos...”. Quem critica? O turismo comunitário. Depois vem a 
seguinte afirmação: “compara essa atividade...” Quem compara e que atividade é essa? Res-
pectivamente, o turismo comunitário e os discursos turísticos que têm criado retóricas e 
mitos. Este, por sua vez, retoma o estilo econômico do eixo tradicional, expresso no início do 
segundo parágrafo do texto. Os exemplos poderiam seguir até o final do texto, mostrando 
toda a rede que promoveu a coesão. Mas esses já mostram como estamos sempre retoman-
do as ideias e, ao mesmo tempo, fazendo a progressão textual.

Esses exemplos mostraram a coesão entre os períodos de um parágrafo, mas ela 
também ocorre entre parágrafos ou capítulos de um livro.

Quer uma prova? Então vamos lá.
O segundo parágrafo termina com a seguinte afirmação: “Os resultados do turismo 

podem estar dirigidos apenas ao mercado, com acumulação de lucros, ou incluindo grupos 
e comunidades, com valorização de pessoas e do patrimônio natural e cultural.” 

Agora passe ao início do terceiro parágrafo: “O modelo de turismo adotado pelos 
grandes empreendedores e governos neoliberais objetiva acumular lucros e divisas”. Perce-
beu que esse trecho retoma a parte inicial do período que finaliza o segundo parágrafo? A 
rede continua, veja: “Mas, contraditoriamente, a atividade turística deixa lacunas não ocupa-
das pelo grande capital.” Que atividade turística deixa lacunas? A dos grandes empreende-
dores, ou seja, o turismo tradicional, já referido no texto. Concorda comigo? Tanto é assim 
que essas lacunas são preenchidas pelo turismo alternativo, feito pelos que são excluídos do 
turismo tradicional, também já mencionado nesse editorial. 

O quarto parágrafo começa assim: “Seus organizadores elaboram críticas ao mode-
lo excludente”. O termo seus organizadores retoma aqueles pequenos empreendedores do 
turismo alternativo ou comunitário, tantas vezes referenciado no editorial.

Você já estudou as conjunções e locuções conjuntivas. Pois bem, esses são dois dos 
mais importantes elementos que podem promover a coesão sequencial. 

Veja o exemplo também do editorial.
Leia todo o terceiro parágrafo, onde está inserido o trecho do exemplo 3 a seguir.

RETORNO

Cada segmento do texto, seja uma palavra, um período ou parágrafo, está unido a pelo me-
nos outro segmento, formando uma rede que garante a unidade de sentido do texto. Portanto, em um 
texto bem escrito, não existem “pontas soltas”, tudo está interligado. Essa “rede” é a coesão.
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Ex.3: Mas, contraditoriamente, a atividade turística deixa lacunas não ocupadas pelo 
grande capital.
O parágrafo começa afirmando que o modelo de turismo tradicional não cumpriu, 

e provavelmente não cumprirá, as promessas de gerar emprego e distribuir renda para to-
dos. Essa afirmativa delineia um quadro obscuro para a situação, não é verdade? No entanto, 
surge uma luz no fim do túnel quando lemos as duas expressões (mas e contraditoriamente) 
que seguem esse trecho. A gente pensa logo: oba, tem novidade no ar! Por que será?

Ora, você estudou que a conjunção mas é adversativa, o que significa que ela une 
orações que mantêm uma relação de oposição entre elas. Se o que vem antes do mas é bom, 
o que vem depois é ruim e vice-versa. Veja o esquema. 

MAS

Em nosso exemplo, essa relação de oposição é reforçada pelo uso do advérbio de 
modo contraditoriamente. 

Essa relação pode ser expressa por meio de outros mecanismos. Veja os exemplos 
que apresentamos a seguir:

Ex.4: Apesar de favorecer a sustentabilidade local, o turismo comunitário ainda não é 
muito difundido.

Ex.5: Embora favoreça a sustentabilidade local, o turismo comunitário não é muito difun-
dido.

Ex.6: Mesmo favorecendo a sustentabilidade local, o turismo comunitário não é muito 
difundido.

Podemos continuar? Veja as seguintes informações que retiramos do quadro com-
parativo entre os dois modelos de turismo. 

TURISMO TRADICIONAL TURISMO COMUNITÁRIO

Centrado no individualismo Centrado no trabalho de comunidades, de 
grupos solidários

Temos duas informações: 
1. o turismo tradicional é centrado no individualismo;
2. o turismo comunitário é centrado no trabalho de comunidades, de grupos soli-

dários.

Agora, pense comigo: como podemos unir essas duas informações em um período 
e que relação de sentido haverá entre elas? Veja três exemplos.

 
Ex.7: Enquanto o turismo tradicional é centrado no individualismo, o turismo comunitá-

rio se centra no trabalho de comunidades, de grupos solidários.
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5 Assinale a alternativa que completa de forma coerente o trecho destacado:

Se os resultados do turismo podem estar dirigidos apenas ao mercado, com 
acumulação de lucros, e se o modelo de turismo adotado pelos grandes empreende-
dores e governos neoliberais objetiva acumular lucros e divisas, então...

a) ...o modelo de turismo tradicional favorece a acumulação de lucros.
b) ...o modelo de turismo adotado pelos grandes empreendedores e governos neolibe-

rais dirige-se apenas ao mercado.
c) ...os lucros e divisas dos grandes empreendedores e governos neoliberais vêm sem-

pre do turismo tradicional.
d) ...os resultados do turismo vão para as mãos dos grandes empreendedores e gover-

no neoliberal.

Utilize o trecho a seguir para responder às questões 6 e 7.

Em alguns casos, ficam à margem da grande hotelaria, das áreas do turismo 
globalizado, oferecendo produtos alternativos. Alocam-se nos corredores turísticos e 
são beneficiados por aqueles fluxos, em outros casos estão em áreas diferenciadas e 
atraem uma demanda específica, mais interessada em apreciar modos de vida, cultu-
ras tradicionais, aprendizagens e valores éticos do que em consumir.

Ex.8:  O turismo tradicional se centra no individualismo, já o comunitário é centrado no 
trabalho de comunidades, de grupos solidários.

Ex.9: Em vez de centrar-se no individualismo, como o turismo tradicional, o turismo co-
munitário se centra no trabalho de comunidades, de grupos solidários.

Observou que estamos comparando um modelo de turismo a outro? Muito bem, a 
comparação é um tipo de raciocínio que pode ser expresso por meio de diversos mecanis-
mos linguísticos. Tente outras formas de unir essas informações. Comece seu exemplo com 
a expressão De um lado...

No caso dos nossos exemplos, estamos fazendo uma comparação e, ao mesmo 
tempo, mostrando as diferenças entre os tipos de turismo. Poderíamos também comparar 
mostrando as semelhanças.

Será que você entendeu tudo? Mostre que sim nadando NAS ONDAS DA LÍNGUA. 
Depois conversaremos mais sobre essas relações que são expressas, muitas vezes, por for-
mas de coesão textual. 

NAS ONDAS DA LÍNGUA
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6 Observe os pares de expressões (Em alguns casos/em outros casos e mais/do que) em 
destaque e explique qual a relação de sentido que expressam e qual sua função no trecho. 

7 Considerando a inserção do trecho no editorial, os verbos alocam-se e atraem referem-
-se a:
a) Áreas do turismo globalizado.
b) Produtos alternativos.
c) Áreas diferenciadas.
d) Arranjos produtivos locais.

8 Reescreva o período a seguir expressando, com, no mínimo, outros dois mecanismos, a 
relação de efeito contrário que existe entre as duas orações:

O turismo tradicional gera muita renda, porém ela se concentra nas mãos dos 
grandes empreendedores. 

9 Una os pares de informação relativos aos modelos de turismo discutidos nesta aula, uti-
lizando pelo menos dois mecanismos linguísticos distintos para cada par.

I. Concentração dos lucros na mão de grandes empresas/ Distribuição maior dos be-
nefícios

II. Modelo excludente/Modelo de inclusão social

CRUZAMENTO DE ROTAS
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O tema desta unidade é turismo e hospitalidade. Quem já viajou conhece muito 
bem um mapa turístico, que mostra as ruas e a localização dos monumentos mais impor-
tantes de uma cidade. Dê uma olhada atenta no mapa do centro de Caxambu, em Minas 
Gerais. Viu como as ruas se dispõem em paralelas e transversais? Paralelas e transversais... 
Isso faz lembrar o Teorema de Tales. Que tal desembarcar na nossa próxima parada e revisar 
esse conteúdo?

O Teorema de Tales foi elaborado por Tales de Mileto, 
considerado o pai da filosofia grega. Nasceu em Mileto e, apesar 
de seu intenso trabalho intelectual, não deixou nenhuma obra 
escrita a respeito de seus pensamentos. Tudo o que se sabe sobre 
ele origina-se de citações de outros filósofos como Aristóteles, 
Platão e Diógenes. Ele acreditava que a água era o princípio de 
todas as coisas, ou seja, para ele, todo o universo se originara a 
partir dela.

Defendia que tudo no universo era úmido, sendo gerado pela água. Não é sobre 
água que fala o Teorema de Tales, mas é de retas paralelas e transversais, tal como as ruas 
de uma cidade. Por isso, seu teorema pode ser aplicado a situações bastante conhecidas, 
basta que você observe o mapa da sua cidade ou do seu bairro, para encontrar uma 
dessas situações. 

Vejamos um exemplo mais concreto. 

Ex.10:  

Tales de Mileto 
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Foto adaptada de <http://maps.google.com.br>. Acesso em: Maio-09 (Lagoa Azul/Natal/RN).  
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Tales de Mileto

Foto adaptada de: <http://maps.google.com.br>. Acesso em: 10 maio 2009. (Lagoa Azul/Natal/RN).

TERRA À VISTA: MATEMÁTICA
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No mapa, você observa a presença de três ruas paralelas (São Nestor, São Caetano e 
São Martinho) cortadas por duas transversais (Rua Araruna e Rua Bela Vista). Se conhecemos 
a distância entre três das quatro ruas, podemos calcular a outra. Vamos tentar?

Para facilitar nosso trabalho, imagine que as distâncias entre as ruas São Nestor – 
São Caetano e São Caetano – São Martinho (medidas pela Rua Araruna) são aproximada-
mente 150 m e 200 m, respectivamente, e que a distância entre as ruas São Nestor – São Ca-
etano (medida pela Rua Bela Vista) é de 180 m. Veja o modelo matemático que preparamos 
e que representa as ruas do problema.
Ex.11:  

O cálculo utilizado, para encontrar a distância desconhecida, é feito através de um 
recurso matemático denominado de Teorema de Tales, o qual afirma que:

Vamos calcular a distância entre as ruas São Caetano – São Martinho (medida pela 
Rua Bela Vista), usando o teorema de Tales? Como foi dito no enunciado do teorema, os 
segmentos de retas (a, b, c, d) compreendidos entre as paralelas são proporcionais, então, 
vamos aplicar a regra da proporcionalidade entre grandezas (as medidas) e teremos:

Feitos os cálculos encontramos que a medida procurada tem 240 m. 
Como você pôde observar, durante esta aula, o Teorema de Tales, além de ser de 

fácil aplicação, também tem utilidade no nosso cotidiano; através dele, muitos problemas 
envolvendo medidas podem ser revolvidos facilmente. Vamos entender mais um pouco?

Observe as medidas na figura abaixo:

 e f 

a b

c d

150m

200m ? m

180m

150 m
200 m

 = 
180 m

d
  d = 

200  180
150

  d = 240 m.
.

⇐ ⇐

Um feixe de retas paralelas, cortadas por duas retas transversais, forma seg-
mentos proporcionais nessas transversais. 
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Novamente, usando a proporcionalidade entre os segmentos, vamos calcular a me-
dida do segmento d. Temos que: 

20 está para 30 assim como 64 – d (medida do segmento b) está para d. Então, para 
calcular a medida de d, faremos:

O segmento d mede 38,4 cm. 
É importante, também, você saber que, no Teorema de Tales, tanto os segmentos 

são proporcionais entre si, dois a dois, como você já viu, como são proporcionais às somas 
deles.
Ex.13:  

 

De acordo com os dados da figura, você pode montar proporções tais como:

a b

c d

e f

20cm

30cm

 

}64cm = (b + d )

x z

y w

s r

Ex.12:  

x
y

 = 
x + y
z + w

; 
z
w

 = 
x + y
z + w

 ou 
x
y

 = 
z
w

.1 1

20
30

 = 
64 - d

d
  50 d = 1920  d = 38,4.
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Viu como é fácil a aplicação do Teorema de Tales? Quando você resolver os exercí-
cios propostos, certamente fixará mais ainda a ideia sobre esse recurso matemático. E agora, 
que tal nadar NAS ONDAS DOS NÚMEROS.

10 De acordo com a figura abaixo, João andou 80 m do ponto A até o ponto B e Tânia andou 
42 m do ponto C até o ponto D. Se Tânia houvesse andado do ponto C até o ponto E, 
teria andado quantos metros a mais que João?

 

11 Em um feixe de retas paralelas, dois segmentos m e n, feitos na transversal s, medem 
45 cm e 55 cm, respectivamente; enquanto outros dois p e q, feitos pelas mesmas retas, 
na transversal r, medem x e y, de modo que um é 20 cm maior que a medida do outro. 
Determine as medidas desses segmentos.

12 Calcule o valor do segmento x na figura abaixo.

 

DUAS HISTÓRIAS

João era um adolescente muito tranquilo. Morava na roça e passava seus dias dividi-
do entre o trabalho, junto com seus irmãos e seu pai, durante o dia, e as atividades da escola 

A

B E

D

C

s r

4,5cm

7,5cm 9,5cm

x

NAS ONDAS DOS NÚMEROS

TERRA À VISTA: CIDADANIA
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da comunidade que frequentava à noite. O tempo para o lazer era muito pouco. Resumia-se 
aos sábados à tarde, quando voltavam da feira, onde iam vender as verduras que produziam. 
Além desse momento de lazer, havia também alguns poucos em que via TV. Geralmente aos 
domingos. Em geral, aos sábados, depois do almoço, os adolescentes da comunidade se 
encontravam no campinho para a tradicional pelada. João gostava de jogar como goleiro. 
Como todo garoto de sua idade, tinha preferência pelos programas de esporte, filmes e por 
assistir a jogos televisionados. O sonho de João era ser jogador de futebol, mas ele sabia que 
isso era quase impossível, pois não tinha tempo para treinar e morava distante da cidade 
grande, onde existiam as escolinhas dos times profissionais. A tarde dos domingos João 
reservava para fazer os trabalhos da escola, pois segunda-feira a rotina braba recomeçava.

Marcos era um adolescente muito tranquilo. Morava com sua mãe em uma grande 
cidade. Seus pais eram separados e, em alguns finais de semana, ele visitava o pai que mo-
rava em um bairro bem distante de onde ele vivia com sua mãe. Estudava em uma escola 
pública. Sua vida era dividida entre as atividades do colégio, as aulas de inglês, as atividades 
de atletismo. Durante toda a semana, quase não tinha tempo para se divertir. Somente aos 
sábados, quando saía do exaustivo treino de atletismo, ia dar um passeio no shopping com 
seus colegas Lucas e Ana. Durante a semana, tinha de estudar até tarde da noite, pois não 
tinha tempo durante o dia. Marcos assistia pouco à TV e, quando isso era possível, gostava 
de programas musicais. Sonhava com a possibilidade de ser um dia um músico. Até tocava 
violão. Mas o tempo que lhe restava era muito pouco e ele precisava se divertir. Domingo ia 
à praia pela manhã e, à tarde, ao cinema ou ao shopping, com os amigos.

SEGUNDA AULA

13 Apesar de viverem em espaços totalmente diferentes e terem estilos de vida também 
diferentes, as duas personagens têm aspectos em comum. Quais são esses aspectos?

14 Sabendo que a cidadania se expressa, entre outros aspectos, pela garantia de educação 
e tem a ver também com qualidade de vida, qual dos dois personagens tem menos 
oportunidade de exercer sua cidadania? Justifique.

Chegou a vez de estudar, em Língua Portuguesa, o gênero propaganda e mais uma 
relação de sentido que expressamos cotidianamente: a finalidade; em Matemática, o Teo-
rema de Pitágoras, e, em Cidadania, lazer e espaços urbanos. Arrume as malas e prepare-se 
para a nossa viagem!

NAS ONDAS DA ÉTICA E CIDADANIA

OBJETIVO DA VIAGEM
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PROPAGANDA

Leu cuidadosamente o texto que apresentamos? Sentiu vontade de conhecer as 
praias do estado de Alagoas? Que elementos do texto foram mais persuasivos? Vamos pen-
sar juntos?

Observe que o texto inicia com três fotos: uma em que aparece um casal romanti-
camente olhando o mar ao pôr-do-sol; outra em que se vê um coqueiro e o mar; e a terceira 

PARADA OBRIGATÓRIA

DE OLHO NO TEXTO

 

Viagem & Turismo. Editora Abril, ano 12, nº 04, abril 2006, p. 15. 
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em que um casal mergulha de mãos dadas num mar de águas límpidas. Sentiu vontade de 
ser um desses personagens? 

Depois lemos o título: 

Observou que o O da palavra Alagoas, nesse título, está 
representado por um par de alianças? Essa representação reforça a 
mensagem que o texto quer passar de que o estado alagoano é o lugar 
ideal para casais em lua-de-mel. Em seguida ao subtítulo, que repete a 
palavra lua-de-mel, o que marca ainda mais a mensagem, aparece uma 
lista com praias e atividades agradáveis e românticas que podem ser 
feitas a dois. Veja como tudo isso é adjetivado (belo, transparente, azul, 
branca, romântico...).

Além dessa adjetivação, existe o uso de verbos que expressam 
atividades valorizadas positivamente por quem busca calma, tranquilidade 
e romantismo (relaxar, passear, mergulhar...) e expressões que chamam a 
atenção de quem gosta de natureza (pôr-do-sol, piscina natural, pegadas 
na areia, sol...).

Finalizando o texto, uma cartinha dirigida ao público alvo da propaganda: noivos. 
Nela, são reforçados os pontos fortes do estado (praias bonitas, boa rede hoteleira, muitos 
restaurantes, cidades históricas e tranquilidade). Tudo isso se combina para persuadir o lei-
tor a escolher Alagoas como destino turístico na lua-de-mel.

A partir dessa leitura, pense conosco: esse texto da segunda aula pertence a que 
gênero textual? Com que linguagem(ns) ele foi construído? Levando em consideração 
sua função na sociedade, ele é um texto predominantemente descritivo, narrativo ou 
argumentativo? 

Vamos por partes. 
•	 A que gênero textual ele pertence?

Com certeza, você já se deparou com textos, como esse, que mostram as maravilhas 
do produto para que alguém sinta a necessidade de comprá-lo. Está na ponta da língua, 
não está? Isso mesmo é a propaganda ou anúncio publicitário. Segundo o AlaVIP, portal ca-
tarinense de publicidade e propaganda, a propaganda é a “técnica de criar opinião pública 
favorável a um determinado produto, serviço, instituição ou ideia, visando orientar o com-
portamento humano das massas num determinado sentido”. 

O nosso texto faz a propaganda do estado de Alagoas, dirigindo-se especificamente a 
jovens casais que gostam de natureza e querem tranquilidade para curtir um clima romântico. 

Assim como nosso texto tem um público específico, todo texto publicitário tam-
bém tem um público alvo. Se o produto é brinquedo, a propaganda dirige-se às crianças 
com imagens, sons, cores, palavras, enfim, apelos que façam parte do mundo infantil para 
que elas sintam a necessidade de possuí-lo; se é roupa feminina, utiliza, da mesma forma, 
valores e linguagens que atinjam esse público. Essa resposta nos leva à seguinte questão:

•	 Com que linguagem(ns) ele foi construído?
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Normalmente, uma propaganda mescla a linguagem verbal a imagens, cores, sons 
etc. com ênfase em uma ou outra, em função do veículo para o qual foi produzida (televisão, 
rádio, revista, jornal, Internet...). É comum o uso de recursos gráficos variados como a distri-
buição das imagens, a escolha das letras, seu tamanho e sua distribuição, a seleção e o uso 
das cores.

A linguagem verbal, quando utilizada, é sempre direta, com frases ou períodos cur-
tos, utilizando jogos de palavras, figuras de linguagem como forma de atrair a atenção do 
público consumidor e facilitar a memorização.

 É comum também, na publicidade, a produção de jingles, mensagens que utilizam 
a linguagem musical e, muitas vezes, a verbal em mensagens curtas que possam ser lembra-
das e cantaroladas com facilidade.

 

RETORNO

Jingle é uma mensagem publicitária musicada e elaborada com um refrão simples e de curta 
duração, a fim de ser lembrado com facilidade. É uma música feita exclusivamente para um produto 
ou empresa.

Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Jingle>. Acesso em: 31 jan. 2010.

Por exemplo, o texto que analisamos recorreu à linguagem verbal, a imagens (fotos 
e ilustrações) e a recursos gráficos, como o negrito na palavra Alagoas. E se fosse possível 
adicionar som a essa propaganda, de que tipo seria? Com certeza sons relativos à praia (ba-
rulho de ondas do mar, vento nas palhas de um coqueiro, passos na areia...) ou uma música 
que transmitisse tranquilidade e paz, porque esses sons estariam coerentes com o apelo 
feito por essa propaganda.

•	 Levando em consideração sua função na sociedade, predominantemente, ele é um 
texto descritivo, narrativo ou argumentativo?

A propaganda circula socialmente para convencer as pessoas a adquirirem ou con-
sumirem um determinado produto, ideia ou serviço. Então podemos dizer que ela é predo-
minantemente argumentativa. Pode até fazer uso da descrição ou da narração, mas essas es-
truturas estarão sempre a serviço da intenção fundamental do texto publicitário: convencer.

E você pode estar se perguntando: mas como ela faz isso?
Na leitura que fizemos da propaganda de Alagoas você viu que tudo o que foi 

apresentado era maravilhoso. Essa é uma estratégia argumentativa do texto publicitário: as 
qualidades do produto, serviço, ideia ou instituição são sempre exacerbadas e seus problemas 
escondidos ou transformados em positividades. Outra estratégia utilizada é a associação de 
valores considerados socialmente positivos como beleza, saúde, bem-estar, sucesso, poder... 
a seus produtos. Pode-se, portanto, dizer que, nesse gênero textual, embora os argumentos 
pareçam lógicos, na verdade, caracterizam-se por serem apelos emocionais com o uso de 
padrões estéticos e sociais muitas vezes estereotipados. Daí, a necessidade de assumirmos 
uma atitude crítica frente aos apelos persuasivos do texto publicitário.
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É interessante lembrar que a propaganda está presente de forma massiva em nosso 
dia a dia, tanto de maneira explícita como de maneira velada. Uma estratégia muito utilizada 
é o merchandising.

 

E aí, para relaxar, já marcou sua viagem a Alagoas? Antes pegue seu pé-de-pato e 
entre NAS ONDAS DO TExTO.

RETORNO

Estereotipado deriva de estereótipo, que é a imagem preconcebida de determinada pessoa, 
coisa ou situação e é um grande motivador de preconceito e discriminação. O Estereótipo também é 
muito usado em humorismo como manifestação de racismo, homofobia, xenofobia, machismo e into-
lerância religiosa. É muito mais aceito quando manifestado dessa forma, possuindo salvo-conduto e 
presunção de inocência para atingir seu objetivo.

Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Estereótipo>. Acesso em 31 jan. 2010.

RETORNO

Marketing x Merchandising

Enquanto o marketing explora a imagem da empresa como um todo, incluindo logomarca, 
promoção, distribuição, mídia; o merchandising é a exposição do produto. Mostrar o produto é fazer 
merchandising. Por exemplo, colocar o produto no meio de uma cena de novela ou destacar o produto 
perante os demais, usando, para isso, outdoors, placas em padarias ou ônibus, oferecer degustação em 
supermercados, tudo isso são ações de merchandising.

Fonte: <http://www.andrehavro.com/2008/02/19/o-que-e-merchandising/>. Acesso em 31 jan. 2010.

15 Assinale a alternativa que apresenta os valores considerados socialmente positivos ex-
plorados na propaganda do estado de Alagoas.

I. Tranquilidade.
II. Romantismo.

III. Natureza.
IV. Saúde.
a) Apenas I, II e III estão corretas.
b) Apenas II e III estão corretas.
c) Apenas II, III e IV estão corretas.
d) Apenas I e IV estão corretas.

16 Que gênero textual foi utilizado como recurso para a produção da propaganda?

NAS ONDAS DO TEXTO
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17 Assinale a alternativa que completa as lacunas adequadamente. 
A listagem das atividades foi utilizada como um recurso____________ e, entre os 

itens, pode-se perceber uma relação de ___________.

a) Argumentativo / causa.
b) Argumentativo / adição.
c) Descritivo / adição.
d) Descritivo/causa.

O trecho a seguir deve ser utilizado para responder às questões 18 e 19. 

Aqui você encontra algumas das praias mais bonitas do Brasil, uma rede ho-
teleira de alto padrão, restaurantes dos mais variados estilos, cidades históricas, além 
de toda tranquilidade do mundo para ser feliz, 24 horas por dia, ao lado de seu grande 
amor.

18 No trecho, encontramos relação de
a) Causa.
b) Adição.
c) Finalidade.
d) Condição.

19 Reescreva o trecho fazendo uso de outros conectivos ou recursos sintáticos que expres-
sem essa mesma relação.

Vamos continuar pensando na relação de sentido entre as orações ou partes do 
texto. 

Na aula anterior, falamos na comparação em que se acentuavam as diferenças. Mas 
dissemos também que se poderia comparar mostrando as semelhanças. Quer ver como po-
demos expressar essa relação? Observe o par de informações que apresentamos a seguir:

Ex.14: A propaganda faz apelos emocionais a seu público. Alguns programas de televisão 
fazem apelos emocionais a seu público.
Vamos pensar: o que existe em comum entre essas informações? O fato de tanto a 

propaganda como alguns programas de televisão fazerem apelos emocionais. Então, como 
unir essas informações? A língua nos oferece uma série de possibilidades, entre elas mostra-
remos três.
Ex.15: Tanto a propaganda como alguns programas de televisão fazem apelos emocionais 

a seu público.

Ex.16: Assim como a propaganda, muitos programas de televisão fazem apelos emocio-
nais a seu público. 

TERRA À VISTA: PORTUGUÊS
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Ex.17: Da mesma forma que a propaganda, muitos programas de televisão fazem apelos 
emocionais a seu público. 

Fácil, não? Então, vejamos outra relação de sentido. Para isso, leia o exemplo a seguir.

Ex.18:  E, para começar essa nova vida com pé direito, nada melhor do que passar sua lua-
de-mel em Alagoas.

Pense em outra forma de reescrever o trecho, mantendo a mesma relação de senti-
do. Leia os exemplos que lhe propusemos.

Ex.19: A fim de começar essa nova vida com pé direito, nada melhor do que passar sua 
lua-de-mel em Alagoas. 

Ex.20: Com a finalidade de começar essa nova vida com pé direito, nada melhor do que 
passar sua lua-de-mel em Alagoas.

Ex.21:  Nada melhor do que passar sua lua-de-mel em Alagoas para começar essa nova 
vida com pé direito.

Percebeu a relação que une essas sentenças? Observou que uma apresenta a finali-
dade, o objetivo da declaração expressa na outra? Muito bem! Você está lendo com atenção 
redobrada!! Então, podemos dizer que entre elas existe uma relação de finalidade. Vamos 
ver de que outras maneiras podemos estabelecer essa relação.
Ex.22:  Vamos relaxar na rede com o objetivo de ver o pôr do sol do Pontal.

Ex.23:  Vou comprar protetor solar para que possa me bronzear de forma 
saudável na praia do Francês.

Você deve ter percebido que relaxar na rede tem o objetivo de ver o pôr-do-sol, 
assim como a finalidade de comprar o protetor é bronzear-se de forma saudável.

Depois desses exemplos, você já pode caminhar até AS ONDAS DA LÍNGUA para 
relaxar com uns poucos exercícios...

20 Assinale a alternativa que apresenta a mesma relação de sentido expressa no período a 
seguir.

Assim como as praias de Alagoas, as Serras Gaúchas têm belezas surpreendentes.

I. As praias de Alagoas e as Serras Gaúchas têm belezas surpreendentes.

NAS ONDAS DA LÍNGUA
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II. Como as praias de Alagoas, as Serras Gaúchas têm belezas surpreendentes.
III. As praias de Alagoas têm belezas surpreendentes tanto quanto as Serras Gaúchas.

a) Todas estão corretas.
b) Apenas I e II estão corretas.
c) Apenas II e III estão corretas.
d) Apenas I e III estão corretas.

21 Assinale a opção que apresenta a relação de sentido expressa no trecho a seguir marca-
do pela expressão em negrito.

Relaxar na rede tem o objetivo de ver o pôr do sol, assim como a finalidade de 
comprar o protetor é bronzear-se de forma saudável.

 
a) Adição.
b) Finalidade.
c) Comparação.
d) Contradição. 

22 Reescreva cada um dos trechos a seguir, expressando, no mínimo, de duas outras formas 
a relação de finalidade existente entre elas.

I. Para fazer merchandising, podemos oferecer degustação em supermercados, desta-
car o produto perante os demais, usando outdoors, placas em padarias ou nos ônibus.

II. O jingle é uma mensagem publicitária musicada e elaborada com um refrão simples 
e de curta duração, a fim de ser lembrado com facilidade.

Quando falamos sobre marketing x merchandising, lembramos da TV, veículo res-
ponsável pela maior parte da apresentação de campanhas publicitárias... E por falar em TV, 
um eletrodoméstico cuja tela de projeção é retangular e, ao ligarmos dois vértices não con-
secutivos dessa tela, encontraremos a diagonal do retângulo, esse segmento de reta respon-
sável pelas medidas (em polegadas) das TV’s, cujo comprimento é calculado por meio do 
Teorema de Pitágoras... assunto para quando saltarmos na nossa próxima parada!

Na aula anterior, você estudou o Teorema de Tales, escrito por Tales de Mileto, nas-
cido na Grécia há mais de 2 500 anos; nesta aula, nós vamos estudar outro teorema muito 
importante no nosso dia a dia, que foi escrito há cerca de 2 500 anos também, supostamente 
por um matemático e filósofo que viveu na ilha de Samos, no Mar Egeu, chamado Pitágoras, 
daí essa ferramenta matemática ser conhecida como o Teorema de Pitágoras.

TERRA À VISTA: MATEMÁTICA

CRUZAMENTO DE ROTAS
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Ou seja: se chamarmos a hipotenusa de a 
e os catetos de b e c, teremos: a2 = b² + c².

A figura ao lado é um triângulo retângulo 
(possui um ângulo reto), onde o lado maior é a hi-
potenusa “a” e os outros dois são os catetos “b” e “c”. 

Com esse teorema, nós podemos encon-
trar, por exemplo, o valor da diagonal de figuras 
como: o quadrado, o retângulo, entre outras, basta 
que, para isso, se conheçam as medidas dos lados 
dessas figuras. Se você conhecer as medidas das 
diagonais de um losango, por exemplo, que se cru-
zam perpendicularmente, você pode, com esse te-
orema, determinar a medida de um lado que une 
essas diagonais.

O Teorema de Pitágoras já foi demonstra-
do por centenas de estudiosos e pesquisadores da 
Matemática, usando diversos recursos. Entretanto, 
um dos mais simples e fácil de entender é o que 
se faz construindo três quadrados, em que os lados 
de cada um deles é igual aos lados (hipotenusa e 
catetos) de um triângulo retângulo.

Para provar que é verdadeiro esse teorema, basta mostrar que a soma das áreas dos 
quadrados menores é exatamente igual à área do quadrado maior.

A área do quadrado A (A²) é igual à soma das áreas dos quadrados B (B²) e C (C²).
Você irá observar que, no nosso dia a dia, vão aparecer situações, envolvendo medi-

das, que terão suas soluções por meio desse teorema. Ele será muito útil quando a situação 
puder ser representada por figuras no formato de um quadrado e de um retângulo, princi-
palmente, pois você já observou que qualquer uma das diagonais de um quadrado, ou de 
um retângulo, divide-os em dois triângulos retângulos.

Pitágoras (569 – 480 a.C.) nasceu na ilha de Samos, perto de Mileto, e fundou em 
Crotona (Sudeste da Itália de hoje) uma escola, na verdade uma sociedade secreta, dedicada 
ao estudo da Matemática e da Filosofia, principalmente.

Como todos os documentos daquela época se perderam, 
tudo o que sabemos veio através de referências de outros autores que 
viveram séculos depois. Assim, não sabemos sequer se foi o próprio 
Pitágoras quem sistematizou o teorema que leva o seu nome, embora 
se saiba que foi em sua escola que isso aconteceu.

O Teorema de Pitágoras é um dos mais belos e importantes 
teoremas da Matemática de todos os tempos e ocupa uma posição es-
pecial na história do nosso conhecimento matemático. Vamos, então, 
fazer uma pequena revisão sobre esse famoso teorema?

Pitágoras afirma, no seu teorema, que: 

b

c
a

A

B

C

Pitágoras

Em um triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual a 
soma dos quadrados das medidas dos catetos.
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23 Uma televisão, ou um monitor (tela) de computador, é comprado 
pelo “tamanho”, que é, por sua vez, representado em polegadas 
(uma polegada corresponde a 2,54 cm aproximadamente): uma te-
levisão de 29” (vinte e nove polegadas), um monitor de 14” (quatorze 
polegadas), uma TV de plasma de 42” (quarenta e duas polegadas) 
e assim por diante. Essa medida representa o comprimento da dia-
gonal da tela, portanto, se essa tela for quadrada ou retangular, ela 
forma, com as medidas dos lados, um triângulo retângulo. Diante 
dessa informação, calcule a medida do lado menor da tela de uma 
televisão de 29” sabendo que o lado maior mede 60 cm.

24 A tela de um notebook (computador portátil) tem as dimensões: 33,2 cm de largura e 
20,7 cm de altura. De quantas polegadas, aproximadamente, é essa tela? 
a) 14,5”
b) 15,4”
c) 12,6”
d) 18,4” 

25 Uma rua forma uma diagonal com 
duas outras, conforme a figura ao 
lado. Se a rua menor mede 128 m, e a 
rua representada pela diagonal mede 
236 m, quanto mede a rua maior?

AULA DE CIDADANIA

O bairro onde Marcos vivia com sua mãe era bem distante do centro da cidade. 
Por ser de periferia, o poder público não investia muito. Havia um espaço para construção 
de um parque esportivo, mas tornara-se um depósito de lixo. Uma praça que começaram a 
construir, nunca foi terminada e parte do material para sua construção, que passou quase 
um ano no local, desaparecera do dia para a noite. Os jovens do bairro, se quisessem praticar 
algum esporte, teriam que se deslocar para bairros vizinhos ou improvisar campinhos. Isso 
nem sempre era possível em tempos de inverno, pois esses espaços viravam lagoas. Marcos, 
que praticava atletismo, ressentia-se muito de não ter um espaço próximo de casa para que 
ele, quando tivesse um tempo extra, pudesse treinar. Foi então que um certo dia veio morar 
no bairro o professor de educação física Silvério. 

Logo, ele começou a organizar, no bairro, atividades de esporte e lazer e a enfrentar 
grandes dificuldades para realizar as atividades que planejava com a comunidade. Silvé-

Tendo em vista algumas das formas presentes em nosso cotidiano, vamos surfar 
NAS ONDAS DOS NÚMEROS.

NAS ONDAS DOS NÚMEROS

TERRA À VISTA: CIDADANIA
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TERCEIRA AULA

rio, então, decidiu mobilizar a comunidade para exigir da prefeitura providências. Primeiro, 
organizou um abaixo-assinado para enviar à prefeitura, e todos os jovens se empenharam 
em recolher assinaturas; depois, promoveu uma audiência pública com os vereadores da 
cidade, que se comprometeram a comprar a briga pela construção do parque e da praça; 
por fim, organizou uma grande manifestação e chamou a imprensa para dar cobertura. Dias 
depois, o bairro estava cheio de operários, tratores, materiais de construção, engenheiros.... 
Retomaram as obras de construção do parque e da praça. Os moradores não se continham 
de alegria. Marcos sonhava todos os dias com longas sessões de treinamentos e agora era 
comum encontrá-lo com um sorriso de orelha a orelha.

26 Vamos dar sentido ao texto abaixo? Preencha as lacunas utilizando as palavras ou ex-
pressões do banco de palavras que está depois do texto.

O exercício da___________________é um tema bastante am-
plo. Ser__________________ não significa ter consciência e defender apenas 
seus_____________ ________________, mas passa pela_________________ dos interesses 
da___________________. A defesa de um meio ambiente adequado para vivermos é uma das 
lutas pela cidadania. Pensando assim, e com base nos exemplos de__________________ pro-
movida pela comunidade de Marcos, poderemos mudar nossa_________________________, 
principalmente no que diz respeito a________________ para mudar certas situa-
ções desagradáveis na nossa rua, bairro ou cidade. A___________________ continua 
sendo um_____________________ muito importante na defesa de_____________ 
_______________. Temos de descruzar os braços e partirmos para luta, pois só assim tere-
mos uma cidade com_____________ ______________ dignos.

Nesta terceira aula, em Português, vamos finalizar o estudo das relações de senti-
do entre as orações ou entre parágrafos, estudando as relações de condição e conclusão. 
Você vai perceber que existem muitos mecanismos linguísticos ou sintáticos que podem 
expressar essas relações, uns mais formais outros mais informais. Além disso, vamos dar uma 
paradinha para analisar um gênero textual muito comum na área de hospitalidade e lazer: 
o roteiro de viagem. Já em Matemática, a onda será aprender a identificar e resolver alguns 
produtos notáveis e alguns processos de fatoração de expressões algébricas, além de com-
preender a forma como esses métodos se relacionam entre si. Em Cidadania, vamos discutir 
a importância das relações pessoais no mundo do trabalho. Preparado para seguir viagem?

1. direitos individuais – 2. mobilização – 3. ação coletiva – 4. mecanismo – 5. 
realidade – 6. cidadania – 7. luta – 8. nossos direitos – 9. coletividade – 10. espaços pú-
blicos – 11. defesa – 12. cidadão.

OBJETIVO DA VIAGEM

NAS ONDAS DA ÉTICA E CIDADANIA
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ROTEIRO DE VIAGEM

Disponível em: <http://www.maranhaoturismo.com>. Acesso em: 15 set. 2009.

PARADA OBRIGATÓRIA
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Agora chegou a vez de passearmos pelo Parque 
Nacional dos Lençóis, um paraíso ecológico com 155 mil 
hectares. Suas paisagens com imensidões de dunas fazem 
o lugar assemelhar-se a um deserto, mas com uma diferen-
ça: inúmeras lagoas e rios formados pelas águas da chuva. 
Animou-se? Então, apresentamos a você um roteiro de via-
gem. Vamos dar uma olhada detalhada nesse texto? Veja 
que, logo acima do roteiro, existem fotos sobrepostas que 
mostram a beleza de São Luís e dos Lençóis Maranhenses.

Em seguida, vem uma listagem em que se veem as localidades que serão visitadas 
ou as atividades propostas e quando elas serão visitadas ou quando acontecerão. Veja: no 
primeiro dia, é apenas a chegada e o transfer para o hotel com pernoite em São Luís. No dia 
seguinte, saída para Barreirinhas com passeio em carro 4x4 por dunas e lagoas e pernoite 
em Barreirinhas. Há também a opção de chegar a Barreirinhas de avião com acréscimo na 
taxa (R$ 200,00 por pessoa!). No terceiro dia, passeio de barco pelo Rio Preguiças, conhecen-
do os pequenos lençóis, o Farol Mandacaru, até chegar à Praia do Caburé. E assim por diante 
até o 7º dia de viagem.

Todo roteiro de viagem apresenta um itinerário 
que deverá ser seguido pelo turista que comprou o paco-
te. Apresenta-se sempre em frases curtas e muitas vezes 
com frases nominais. No caso específico do nosso texto, 
tem-se basicamente 3 grupos de informações. O primeiro 
é relativo ao que será feito em cada dia; o segundo deve-
ria apresentar informações sobre preço de hospedagem, já 
que esse trecho apresenta um quadro cujo título é “preço 
por pessoa”!). Por que será que o nosso roteiro nos mostra, 
nesse trecho, apenas a expressão “a consultar”? A resposta 
a essa pergunta pode estar no terceiro grupo de informa-
ções. Lá podemos encontrar que os valores estão expres-
sos em reais por pessoa, para passeios em grupos e servi-
ços em grupos, que podem ser alterados sem aviso prévio. 

Também nessas considerações somos informados de que os valores podem ser al-
terados sem aviso prévio e que os preços para feriados devem ser consultados. Agora ficou 
claro por que não somos informados acerca dos valores, não? O pacote turístico existe, mas 
o preço pode variar ao sabor do tempo. Aliás, o tempo pode inclusive alterar o roteiro. Re-

RETORNO

Transfer ou traslado é o transporte terrestre de um passageiro. Pode ser “in/out”, quando 
se tratar do traslado de chegada/saída, em determinada cidade, ou seja, é o transporte do aeroporto 
até o hotel e vice-versa.

Disponível em: <http://www.hotelazaleia.com/Dicas-de-Viagem/dicionario_do_turista.html>.
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DE OLHO NO TEXTO
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leia nosso texto e veja em que trecho isso está colocado. Para completar, também não fica 
garantida a hospedagem no hotel especificado no roteiro, uma vez que também, nas re-
comendações, encontramos que, “caso não haja disponibilidade de vagas as acomodações 
citadas acima podem ser substituídas por similares”. 

O roteiro de viagem é um gênero textual quase sempre curto que, de certa forma, 
faz uma propaganda do lugar, mas ele deve ser visto pelo consumidor também como um 
contrato. É o que diz o Artigo 30, do Código de Defesa do Consumidor. Veja a transcrição:

“Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma 
ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados obriga o 
fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

Isso significa que o informe publicitário de um roteiro de viagem cria uma obri-
gação para o fornecedor e faz parte do contrato que vier a ser assinado. Por isso, lembre 
sempre de guardar todo o material que lhe for entregue sobre a viagem que pretende fazer; 
leia cuidadosamente o que está sendo oferecido. Assim, você e sua família podem ir mais 
tranquilos e curtir melhor as merecidas férias.

No nosso roteiro, existem duas palavras 
em inglês, transfer (que você já sabe o que é) e city 
tour (ou sightseeing, refere-se ao passeio turístico 
por uma cidade, geralmente a bordo de ônibus, 
microônibus, charretes etc., com guia local). Mas 
podemos encontrar muitas outras, como check-
-in, check-out, by night. Se você quer viajar ou 
trabalhar na área de hospitalidade e lazer, vale a 
pena conhecer um pouco mais esses termos.

Vamos agora pegar o roteiro e seguir para as ONDAS DO TExTO?ht
tp
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27 Programe uma viagem de férias às praias de Alagoas e faça um roteiro de viagens. 
Tome como referência as informações contidas no Texto 2 (a propaganda das praias de 
Alagoas), o que colocamos a seguir e suas pesquisas sobre o estado. Considere também 
o que discutimos sobre o gênero textual roteiro de viagens. Para fazer um roteiro, que 
seja realmente possível de ser executado, leve em consideração o tempo gasto em 
deslocamento, passeios e compras. Observe também: quantos dias terá sua viagem? 
Quanto tempo gastará em cada atividade? A que horas começarão as atividades? E as 
refeições? Tem dia disponível para compras ou passeios opcionais? Pense em tudo isso e 
mãos à obra!
•	 Pernoites sempre em Maceió, no Hotel Maceió Mar. 
•	 Praia de Maragogi: localizada a 140 km ao norte de Maceió. Passeio de barco com 

duração de 1 hora (ida e volta). Local bom para mergulho.
•	 Praia do Francês: localizada a 18 km ao sul de Maceió. Boa para surf.
•	 Praia do Gunga: localizada a 33 km ao sul de Maceió, boa para banhos, passeio de 

bugre e de ultraleve. Mirante, falésias.
•	 Pontal da Barra: Saindo de Piaçabuçu, a 168 km ao sul de Maceió, passeio de barco 

até a foz do Rio São Francisco no Pontal da Barra. O passeio dura 2h30min passando por 
piscinas naturais e dunas.

NAS ONDAS DO TEXTO
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Vamos agora observar duas outras relações semânticas.
Para estudar a primeira, veja o exemplo:

Ex.24: Se não chover hoje à noite, os passeios até Caburé serão mantidos.

Observe comigo: a condição 
para a manutenção do passeio é a au-
sência de chuva durante a noite. Uma 
oração indica uma condição necessária 
para que um fato ocorra. Nesse caso, es-
tamos diante de uma relação de sentido 
de condição. Viu como não precisa deco-
rar as várias conjunções?

A conjunção SE é o elemento 
mais comum para expressar essa relação 
de condição. Mas você pode ser um pou-
co mais formal.

Olhe o exemplo 25 a seguir.
Ex.25:  Caso não chova hoje à noite, os passeios até Caburé serão mantidos.

Observe que foi necessária a adequação do verbo chover ao modo verbal (subjun-
tivo) exigido pela conjunção.

RETORNO

Falésia é uma forma geográfica litoral, caracterizada por um abrupto encontro da terra com o 
mar. Formam-se escarpas na vertical que terminam ao nível do mar e encontram-se permanentemente 
sob a ação erosiva do mar. Ondas desgastam constantemente a costa, o que por vezes pode provocar 
desmoronamentos ou instabilidade da parede rochosa.

Foz ou desembocadura, ou ainda desague, é como é denominado o local onde uma corrente 
de água deságua em outro rio, em um lago ou lagoa, em um mar, ou mesmo num oceano.

Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/>.
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 E que tal expressar isso utilizando a oração condicional na sua forma afirmativa?

Ex.26: Se chover hoje à noite, os passeios até Caburé serão suspensos.
Veja que, nesse caso, a ideia de negatividade é dada pelo adjetivo suspensos.

Só mais uma forma de expressar essa relação: que tal usar o verbo haver? Quer ver?

Ex.27: Havendo chuva hoje à noite, os passeios até Caburé serão suspensos.
ou ainda:

Ex.28: Em havendo chuva hoje à noite, os passeios até Caburé serão suspensos.

Você sabe que esses dois últimos exemplos são mais formais que os demais, e, por-
tanto, seu uso é mais restrito a situações em que devemos utilizar a linguagem mais monito-
rada. É como sempre repetimos aqui: a língua nos oferece uma série de possibilidades e nós 
as utilizamos de forma adequada às situações de comunicação de que participamos.

E agora vejamos a segunda relação de sentido que vamos estudar nessa aula. Leia 
o exemplo:

Ex.29: Não choveu ontem à noite, logo o passeio a Caburé está garantido.

Desde o começo desta aula, você estava sabendo que o passeio a Caburé estava 
condicionado à ausência de chuva, concorda comigo? Pois muito bem, não choveu, então, 
podemos concluir que haverá passeio!! Percebeu que existe entre os enunciados do exem-
plo 29 acima uma relação de conclusão/consequência?

Como você sabe que existem muitas maneiras de expressar essa relação, pensemos 
em mais algumas:

Ex.30: Não choveu ontem à noite, e o passeio a Caburé está garantido.

A conjunção E, normalmente, expressa relação de adição. Mas, nesse exemplo 30, 
fica claro que a relação de sentido é de conclusão, concorda? Esse é um valor particular des-
sa conjunção.

Essa relação de conclusão também pode ocorrer entre períodos ou entre parágra-
fos. Nesse caso, muitas vezes, essa relação introduz o parágrafo final de um texto, dando-lhe 
o arremate. Veja os exemplos:

Ex.31: No roteiro podemos ler:
•	 Valores expressos por pessoa em reais, podendo ser alterado sem aviso prévio.
•	 O roteiro poderá ser alterado devido às condições climáticas.
•	 Caso não haja disponibilidade, as acomodações citadas poderão ser substituídas 

por similares.
Logo, o viajante está à mercê das operadoras de turismo.
Veja que, no exemplo 31 acima, o conectivo logo cumpre uma dupla função: ex-

pressa conclusão ao mesmo tempo em que marca a sequenciação textual, mostrando que 
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tudo o que foi dito acima tem relação com a oração que lhe sucede (o viajante está à mercê 
das operadoras de turismo). Esse conectivo poderia ser substituído por outras expressões.

Vejamos.

Ex.32: Resumindo: o viajante está à mercê das operadoras de turismo.

Da mesma forma que o conectivo logo tem dupla função, também a tem o verbo 
que inicia o exemplo 32 acima. Além de juntar tudo o que foi dito, mostrando a estreita rela-
ção entre o que vem antes e o que lhe sucede, aponta para uma informação que está além 
de um simples resumo, pois essa informação não é uma simples retomada do conteúdo, 
mas é a conclusão a que se quer chegar. 

Vamos seguir?
Leia o exemplo 33

Ex.33: Ou seja, o viajante está à mercê das operadoras de turismo.

No caso do exemplo 33, a expressão ou seja, que normalmente une orações que 
têm sentido semelhantes, que são paráfrases, aqui foi utilizada para expressar uma relação 
de conclusão. Mas essa relação só pode ser percebida, levando-se em consideração a inser-
ção dessa expressão no texto. 

Podemos ser ainda mais explícitos para expressar essa relação de conclusão. Leia o 
exemplo que mostramos abaixo.

Ex.34: Conclusão: o viajante está à mercê das operadoras de turismo.

Fácil ou Difícil? Que tal uma paradinha? AS ONDAS DA LÍNGUA esperam por você!

28 Assinale a opção que apresenta um período em que se expressa uma relação de condição.
I. Em caso de chuva, todas as atividades serão modificadas.

II. Em se tratando de chuva, nos Lençóis Maranhenses tudo pode acontecer.
III. A menos que chova, haverá passeio até Caburé.

a) Todas estão corretas.
b) Apenas I está correta.
c) Apenas I e III estão corretas.
d) Apenas II e III estão corretas.

29 Como você poderia expressar a relação de condição sem utilizar conjunções no exemplo 
a seguir?

Havendo chuva hoje à noite, os passeios até Caburé serão suspensos.

NAS ONDAS DA LÍNGUA
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O trecho a seguir deve ser lido para responder às questões abaixo:

Portanto, importa a forma de realizá-lo, ou seja, a definição do que se quer 
alcançar, se a acumulação de lucros na mão de grandes empresas ou oportunidades 
para um maior número de pessoas, com maior distribuição dos benefícios. Seus orga-
nizadores elaboram críticas ao modelo excludente e tentam produzir serviços turísti-
cos de forma associativa, comunitária, juntando esforços, ideias e as poucas condições 
financeiras de pessoas que se agrupam para desenvolverem serviços, assim, é realiza-
do de forma compartilhada. A criatividade é outro importante componente da elabo-
ração destes arranjos produtivos locais - APLs - pois, diante da carência de capital, de 
informações e outras mais, adaptam-se às realidades locais.

30 Assinale a opção que apresenta a relação expressa pelos conectivos sublinhados, levan-
do-se em consideração sua inserção no texto.
a) Conclusão, adição, conclusão, explicação.
b) Explicação, adição, finalidade, explicação.
c) Explicação, efeito contrário, finalidade, conclusão.
d) Conclusão, efeito contrário, explicação, conclusão.

31 Reescreva o primeiro período, utilizando o conectivo pois.

32 A expressão ou seja na primeira linha do trecho:
a) Une trechos com sentidos semelhantes.
b) Introduz uma alternativa entre as duas formas de turismo.
c) Introduz uma explicação quanto à forma de realizar o turismo.
d) Expressa uma conclusão em relação à forma de realizar o turismo.

33 A palavra outro, utilizada no último período do texto, deixa implícito que
I. Um componente já foi dito.

II. A criatividade é mais um componente.
III. A criatividade é o componente mais importante.

a) Todas estão corretas.
b) Apenas I está correta.
c) Apenas III está correta.
d) Apenas I e II estão corretas.
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No texto anterior, fizemos um passeio, via leitura, pelos Lençóis Maranhenses, uma 
extensão de 1 550 km² (155 mil hectares) de pura beleza natural. Lá é possível se fazer pas-
seios de barco, de carros 4x4 e até de avião, para visitar as lagoas, as praias, os pequenos 
lençóis e o Farol Mandacaru. Toda essa maravilha está encravada em uma região que tem 
aproximadamente a área da cidade de São Paulo. E já que estamos falando sobre área, que 
tal aprender como uma área pode ser representada por uma expressão algébrica? Isso vere-
mos na nossa próxima parada!

Se alguma vez você escutar uma pessoa perguntar a alguém quanto deve aumentar 
no lado de um quadrado para que a sua área passe de x m² para y m², com x diferente de 
y, a resposta a essa pergunta deverá ser dada em forma de quadrado de uma soma de dois 
termos.

Vejamos um exemplo:
Ex.35: Um terreno, de forma quadrada, tem lados iguais a 2,5 m. Quanto deveremos au-

mentar nos lados desse terreno para que ele permaneça quadrado, porém com 
área igual a 12 m²?
Essa expressão será representada, matematicamente, por (2,5 + x )² = 12. Ou seja, 

vamos aumentar um certo número x (aprox. = 0,964) de modo que a soma dele com 2,5 m 
gere um número que, ao quadrado, seja igual a 12 ou muito próximo desse número. A ex-
pressão (2,5 + x)² é denominada de “quadrado da soma de dois termos” e faz parte de uma 
lista de outras expressões denominadas de Produtos Notáveis.

São elas:

a) (x + y)² = quadrado da soma de dois termos.
b) (x – y)² = quadrado da diferença de dois termos.
c) (x + y).(x – y) = produto da soma pela diferença de dois termos.
d) (x + y)³ = cubo da soma de dois termos.
e) (x – y)³ = cubo da diferença de dois termos.

Nesta aula, estudaremos, ou revisaremos, os três primeiros itens, considerando que 
os demais são menos utilizados para as necessidades dos nossos estudos nesse momento. 
Entretanto, não devemos considerar como menos importantes.

Vejamos, agora, como se desenvolve cada um deles:

a) (x + y)², o desenvolvimento desse termo é igual a: quadrado do primeiro termo (x) 
mais duas vezes o primeiro vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo 
termo ( y ).

  (x + y)² = x² + 2xy + y²

CRUZAMENTO DE ROTAS

TERRA À VISTA: MATEMÁTICA
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RETORNO

b) ( x – y)², o desenvolvimento desse termo é igual a: quadrado do primeiro termo ( x ) 
menos duas vezes o primeiro vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo 
termo ( y ).
Então: (x – y)² = x² – 2xy + y²

RETORNO

O quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do 1º termo, mais duas vezes o pro-
duto do 1º pelo 2º, mais o quadrado do 2º termo. 

(x + Y)2 = x2 + 2xY + Y2

O quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do 1º termo, menos duas vezes 
o produto do 1º pelo 2º, mais o quadrado do 2º termo. 

(x - Y)2 = x2 - 2xY + Y2

  1º termo 
2º termo 

RETORNO

O produto da soma pela diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo 
menos o quadrado do segundo termo. 

(x + y)(x – y) = x2 - y2

 Quadrado do 2º termo 

Quadrado do 1º termo 

1º termo 
2º termo 

 Quadrado do 2º termo 

Quadrado do 1º termo 

1º termo 
2º termo 

  1º termo 
2º termo 

Quadrado do 1º termo
2 x 1º termo x 2º termo
Quadrado do 2º termo

Quadrado do 1º termo
2 x 1º termo x 2º termo
Quadrado do 2º termo

Quadrado do 1º termo
Quadrado do 2º termo

c) (x + y).(x – y), o desenvolvimento desse termo é igual a: quadrado do primeiro termo 
(x ) menos o quadrado do segundo termo ( y ). 
(x + y).(x – y) = x² – y ²

Como informação, vamos mostrar o desenvolvimento dos cubos da soma e da 
diferença:

(x + y)³ = x³ + 3x²y + 3xy² + y³ (cubo do primeiro, mais três vezes o quadrado do 
primeiro pelo segundo, mais três vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo 
do segundo). 

(x – y)³ = x³ – 3x²y + 3xy² – y³ (cubo do primeiro, menos três vezes o quadrado do 
primeiro pelo segundo, mais três vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, menos o cubo 
do segundo).
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Vamos aos exemplos dos três primeiros itens? Um pouco de prática é sempre uma 
ajuda para sanar as nossas dúvidas!

Ex.36: Se acrescentarmos dois anos à idade de uma criança, essa nova idade, elevada ao 
quadrado, será igual a idade do pai dela, que tem 49 anos. Que idade essa criança 
tem atualmente?

Vamos pensar juntos? A idade atual da criança é desconhecida, portanto, vamos chamar de 
x. Se somarmos 2 anos a esse x (idade atual da criança) e elevarmos essa expressão ao qua-
drado, o resultado será igual a 49 (idade atual do pai). A expressão vai ser a seguinte: (x + 2)² 
= 49. Desenvolvendo essa expressão (quadrado de uma soma) teremos:

(x + 2)² = x² + 2.2.x + 2²
(x + 2)² = x² + 4 x + 4. Se (x + 2)² é igual a 49, então x² +4x + 4 também é igual a 49.
Portanto:
x² + 4x + 4 = 49 Þ x² + 4x + 4 – 49 = 0 Þ x² + 4x – 45 = 0. 

O desenvolvimento gerou uma equação do 2º grau. Isso não deve ser problema, 
pois você já estudou esse assunto em aulas anteriores. Então, mãos a obra.

Você deve ter encontrado que a solução de x2 + 4x - 45 = 0 é x’ = 5 ou x” = -9. Note 
que x = -9 não faz sentido no nosso problema, pois a idade da criança é um número natural. 
Sendo assim, a criança tem hoje 5 anos de idade.

Ex.37: Desenvolva o produto notável: ( 2a – 3b)².
(2a – 3b)² = (2a)² – 2.2a.3b + (3b)² = 4a² – 12ab + 9b².

Ex.38: Desenvolva o produto notável: ( x + 2y).(x – 2y).
(x + 2y).(x – 2y) = x² – (2y)² Þ (x + 2y).(x – 2y) = x² – 4y²

Vimos, por meio desses exemplos, como desenvolver um produto notável. Agora 
podemos resolver alguns exercícios propostos. Vamos a eles?

34 Que número devemos somar ao número oito para que o quadrado dessa soma resulte 
em 121?

35 Quanto deve ser subtraído de 15 para que o quadrado dessa diferença resulte 64? 

36 Um número somado a oito é igual ao quociente de 17 por esse mesmo número menos 
oito. Qual é esse número? 

37 Desenvolva: 
a) (3x – 1)² =
b) (2a – 5b)² =
c) (m + 2n).(m – 2n) =
d) (1 + 3x)² =
e) (5y + 3z)² = 

NAS ONDAS DOS NÚMEROS



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
Programa de Iniciação Tecnológica e Cidadania

388

U
N

ID
A

D
E D

ID
ÁTICA

 10

Você deve ter observado que algumas expressões algébricas, ao serem elevadas a 
uma potência (segunda ou terceira potências) ou serem multiplicadas entre si, elas geram 
outras expressões, na maioria das vezes, com um maior número de termos que a inicial. Ago-
ra vamos ver uma situação, que podemos considerar como inversa: vamos procurar trans-
formar algumas expressões numéricas, com vários termos, em outras expresões com um 
número de termos mais reduzido que a inicial. Esse processo é denominado de Fatoração 
de Expressões Algébricas.

Vejamos um exemplo dessa situação.
Ex.39: Imagine que uma pessoa solicitou uma lista de produtos (a, b, c, d, ..., z) a um super-

mercado e, dias depois, essa pessoa ligou pedindo para duplicar a lista, que ficaria 
assim (2a, 2b, 2c, 2d, ..., 2z). 
Uma forma de simplificar essa “repetição” de vários “2”, é colocar esse número em 

evidência (colocar multiplicando) de modo que ele só apareça uma vez, mas “informa” que 
está multiplicando todos os demais termos (ou produtos da lista). Então, essa lista ficaria 
assim: 2.(a, b, c, d, ..., z). Nessa situação, nós dizemos que a expressão: 2a, 2b, 2c, 2d, ..., 2z foi 
fatorada, ou seja, foi transformada em duas expressões, dois fatores: uma expressão numé-
rica (representada pelo 2) e uma expressão algébrica (representada pelas letras). Como a 
expressão tem fatores, dizemos que ela foi fatorada. 

Existem alguns tipos de fatoração, veremos agora como algumas expressões po-
dem ser fatoradas.

a) Por fator comum (o caso do exemplo 39 acima): quando um termo é comum (se re-
pete) em todos os demais termos da expressão.

Ex.40: 3xa² + 3y³x – 3xb² + 3xm. 
O termo 3 e o termo x aparecem em todos os termos da expressão, logo, é um fator 

comum e pode ser colocado em evidência (multiplicando os demais). Desse modo, a expres-
são fica assim: 3x.(a² + y³ - b² + m).

b) Como quadrado da soma, ou da diferença, de dois termos: quando uma expressão 
de três termos é formada por dois termos que são quadrados perfeitos (têm raizes 
quadradas exatas) e o terceiro é igual ao dobro do produto das raízes quadradas dos 
outros dois.

Ex.41: 4x² + 12xy + 9y². 
Temos: 4x² é um quadrado perfeito, tem raiz quadrada igual a 2x; 9y²; é um quadra-

do perfeito, tem raiz quadrada igual a 3y; e 12xy é igual ao dobro do produto dessas raízes 
quadradas: 2.2x.3y = 12xy. 

Logo: 4x² + 12xy + 9y² pode ser fatorada como: (2x + 3y)². 
Outro exemplo: 

Ex.42: m² – 10mn + 25n². 
Temos: m² é um quadrado perfeito, tem raiz quadrada igual a m; 25n² é um quadra-

do perfeito, tem raiz quadrada igual a 5n; e 10mn é igual ao dobro do produto dessas raízes 
quadradas: 2.m.5n = 10mn. 

Logo: m² – 10mn + 25n² pode ser fatorada como: (m – 5n)². 

c) Como produto da soma pela diferença de dois termos: quando uma expressão de 
dois termos é formada pela diferença de dois quadrados perfeitos.



Proteu na rota do descobrimento: Português, Matemática e Cidadania
Hospitalidade e lazer

389

U
N

ID
A

D
E 

D
ID

ÁT
IC

A
 1

0

Ex.43: 16x² – 49y².
Temos: 16x² é um quadrado perfeito, tem raiz quadrada igual a 4x; 49y²; é um qua-

drado perfeito, tem raiz quadrada igual a 7y. 
Logo: 16x² – 49y² pode ser fatorada como: (4x + 7y).(4x – 7y).

d) Por agrupamento: quando uma expressão de quatro termos tem um fator comum 
para cada dois termos da expressão. 

Ex.44: xy + mxy + bm + b.
Nessa expressão, temos os termos: xy e mxy que possuem o fator comum xy; e bm 

e b que possuem o fator comum b. Podemos, então, agrupar dessa forma:
xy.(1 + m) + b.(m + 1), onde (m + 1) é o novo fator comum. 
Então a fatoração ficaria assim: (m + 1).(xy + b). 

Depois dessa explicação, vamos a exemplos mais práticos para a fixação do conteúdo.
Ex.45: Em um restaurante, são servidos três pratos feitos (PF) onde cada um apresenta as 

seguintes situações: Prato A – 1 porção de feijão, 1 porção de macarrão e 1 pedaço 
de carne. Prato B – 2 porções de feijão, 2 porções de arroz e 2 porções de paçoca. 
Prato C – 3 porções de verdura crua, 3 porções de carne de soja e 3 ovos fritos. Re-
presente, na forma de expressões fatoradas, esses pratos:
Prato A: 1. (feijão, macarrão, carne)
Prato B: 2. (feijão, arroz, paçoca)
Prato C: 3. (verdura, soja, ovos)
Todas as fatorações foram feitas pelo processo do fator comum.

Ex.46: Em um supermercado, o quilo do tomate e o quilo da cenoura estavam cada um a 
R$ 1,85 na segunda-feira e a R$ 2,25 na terça-feira. Um cliente comprou 2 kg de to-
mates e 3,5 kg de cenouras, na segunda; e comprou 2 kg de tomates e 3,5 kg de ce-
nouras, na terça. Represente a compra dos dois dias como uma expressão algébrica 
e realize a fatoração (t representa kg de tomates e c representa kg de cenouras).
Expressão que representa a compra total:
1,85 . 2t + 1,85 . 3,5c + 2,25 . 2t + 2,25 . 3,5c .
Um fator comum para cada um dos dois termos: 1,85(2t + 3,5c) + 2,25(2t + 3,5c) 
Expressão fatorada por agrupamento: 4,10 . (2t + 3,5c). 

Vamos praticar um pouco mais? Veja o seguinte exemplo.

Ex.47: 4x² – 32xy + 64y², para x ≥ 0 e y ≥ 0

A expressão do exemplo 47 pode ser fatorada como: (2x – 8y)².

Quer mais um exemplo?
Então, veja o que preparamos para você.

Ex.48: 25m2 - 16n2, para m ≥ 0 e n ≥ 0
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AMIGO É COISA PRA SE GUARDAR...

Todo domingo era sempre igual. Mas esse seria diferente. Haveria um encontro pro-
movido por um tal professor Silvério que viria da cidade com um grupo de alunos para re-
alizar uma atividade de integração entre os alunos da escola rural e os alunos da ONG que 
fundara num certo bairro de periferia. João estava ansioso para que chegasse logo a manhã 
de domingo a fim de que ele e outros colegas fossem para a escola encontrar com os meni-
nos da cidade grande. 

Chegou domingo. Mal teve tempo de tomar café e já saiu em disparada, na sua velha 
bicicleta, em direção à escola. O ônibus com o pessoal da cidade chegou, vinte minutos de-
pois, com trinta meninos. Logo o professor Silvério explicou as atividades do dia. Pela manhã, 
fariam uma gincana com corrida de saco, gato no pote, pau de sebo.... Depois, haveria uma 
parada para o lanche e para que os meninos se conhecessem. À tarde, teriam dois tipos de 
atividades. Dois torneios: um de vôlei para as meninas e outro de futebol para os meninos. 
E foi assim durante todo domingo. No final da tarde, os grupos se despediram com abraços, 
beijos e partiram em direção à cidade. 

Foi nesse domingo que João fez muitos amigos novos, entre eles Marcos. Conver-
saram muito sobre como era a vida de cada um e chegaram à conclusão de que, apesar de 
viverem em lugares diferentes, tinham muita coisa em comum. Marcos relatou a experiência 

A expressão apresentada no exemplo 48 pode ser fatorada como: (5m + 4n) . ( 5m – 4n) 
ou 25m² – 16n².
Ex.49: x² + 6xz + 9z², para x ≥ 0 e y ≥ 0 

A expressão do exemplo 49 pode ser fatorada como: (x + 3z)².
Depois de explicados os exemplos, iremos agora para a resolução de alguns exercí-

cios propostos NAS ONDAS DOS NÚMEROS.
Vamos tentar?

38 Crie uma lista de supermercado com cinco produtos, de modo que você possa represen-
tá-la por uma expressão algébrica fatorada por fator comum.

39 Fatore as expressões algébricas abaixo.
a)  x² + 50x + 625
b) 25a² – 49b² 
c) 4y² – 64 y + 256
d) 3x + 4y + yx + 12
e) a + 1 + ba + b
f ) a² – 4

TERRA À VISTA: CIDADANIA

NAS ONDAS DOS NÚMEROS
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40 A crônica acima fecha as atividades dessa longa viagem que fizemos ao longo das 10 
unidades. 

O encontro de João e Marcos nos dá a certeza de que a cidadania e a ética devem 
estar presentes em cada coisa que fazemos, em cada atitude que tomamos. Uma boa relação 
só pode ser estabelecida com alguns ingredientes importantes. E isso também é conquista 
da cidadania. Abaixo, você tem um quadro com alguns valores que garantem o estabeleci-
mento de boas relações entre pessoas e grupos. À frente de cada um, você deverá preencher 
o espaço com um exemplo/situação que corresponda ao valor indicado. Siga o exemplo.

Valor Exemplo/Situação

Solidariedade

Respeito

Compreensão

Diálogo Quando um amigo se chateia porque não compreendeu certa atitude que 
tomei, chamo-o para conversar e esclarecer o mal-entendido.

Franqueza

que tiveram com a mobilização para a construção do parque e da praça. Ficaram de trocar 
algumas cartas, uma vez que João não dispunha de Internet. Também ficou acertado que, 
nas próximas férias da escola, João arrumaria um tempinho e iria visitar Marcos e conhecer a 
cidade em que ele morava. A vida voltava ao normal para João, mas ele estava feliz, pois tinha 
um novo amigo e, em breve, estariam juntos andando na cidade grande.

PRODUÇÃO DE UM EDITORIAL

Antes de produzir seu texto, faça uma pesquisa sobre sustenta-
bilidade, a quem ela interessa, que tipos de sustentabilidade existem, por 
que ela está em pauta no momento. Colete informações, exemplos. Em 
seguida, pense se você concorda com o que leu, qual seu ponto de vista. 
Faça anotações para facilitar e, se quiser, siga as orientações que lhe da-
mos para produzir um editorial.

Título: Sustentabilidade de que e para quem, eis a questão?
No primeiro parágrafo, apresente o tema (situando o leitor) e expresse seu posicio-

namento sobre ele. No segundo parágrafo, contextualize o tema, comparando com a reali-
dade, apresentando informações (o que é sustentabilidade, quais os tipos), exemplos, dados, 
causas (por que a sustentabilidade, a quem ela beneficia, se não ocorrer essa preocupação, 
quais as consequências) e indicativos concretos do problema. Mais uma vez, posicione-se 
sobre o assunto.

NAS ONDAS DA ÉTICA E CIDADANIA

REGISTRANDO A VIAGEM
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•	 Se você vai entrar nessa área de hospitalidade e lazer, 
conheça o portal http://www.etur.com.br/index.asp, criado para 
acadêmicos e profissionais de turismo.

•	 O Código de Defesa do Consumidor é uma lei abrangente que trata das relações de 
consumo, definindo as responsabilidades e os mecanismos para a reparação de danos causa-
dos; definindo os mecanismos para o poder público atuar nas relações de consumo; e estabe-
lecendo tipos de crimes contra o consumidor e suas punições. Se quiser conhecer mais sobre 
o Código de Defesa do Consumidor, a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, acesse: <http://
www.emdefesadoconsumidor.com.br/codigo/codigo-de-defesa-do-consumidor.pdf>.

Em Língua Portuguesa, nesta unidade 10, continuamos o nosso estudo das diversas 
estruturas sintáticas que expressam relação de sentido como comparação, efeito contrário, 
finalidade, condição e conclusão/consequência. Vimos também que muitos elementos que 
expressam essas relações assumem a função de manter a coesão sequencial do texto. Além 
disso, ficou claro que essas relações de sentido muitas vezes podem não vir expressas por 
elementos linguísticos e, nesse caso, teremos orações justapostas ou introduzidas por sinais 
de pontuação como os dois-pontos. Estudamos os gêneros editorial, propaganda e roteiro 
de viagem. Vimos que a linguagem utilizada nesses gêneros diferencia-se umas das outras: 
enquanto, no editorial, usa-se uma linguagem formal com estruturas sintáticas mais longas 
e complexas, na propaganda e nos roteiros turísticos, encontramos estruturas mais simples, 
embora, devido à sua circulação, siga-se também o padrão formal da linguagem. Em Mate-
mática, você revisou o Teorema de Tales, que afirma que um feixe de retas paralelas, corta-
das por duas retas transversais, forma segmentos proporcionais nessas transversais e pode 
ser usado para determinar uma distância quando se conhecem três outras. Viu também o 
Teorema de Pitágoras, cuja afirmação (em um triângulo retângulo, o quadrado da medida 
da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos) nos permite calcular o valor da 
diagonal de figuras como o quadrado, o retângulo, entre outras, bastando, para isso, que se 
conheçam as medidas dos lados dessas figuras. Além disso, fez a revisão de produtos notá-
veis e fatoração através de diversos exemplos e exercícios práticos. Em Cidadania, foi a vez 
de analisar a relação entre lazer e qualidade de vida, lazer e espaços urbanos e a importância 
das relações pessoais no mundo do trabalho.

Em seguida, analise as possíveis motivações que tornam o tema relevante. É preciso 
trazer dados, exemplos concretos que ilustrem a argumentação. Posicione-se mais uma vez.

No parágrafo conclusivo, retome o tema, apresentando firmemente sua opinião; 
aponte para uma solução, dê um “conselho”, sem ser moralista ou preconceituoso; indique 
um caminho ancorado em exemplos concretos. E lembre-se: não pode ser uma conclusão 
que fuja do assunto.

Em relação à linguagem, apesar de ser um texto que expressa um ponto de vista, 
procure ser impessoal e evite a adjetivação excessiva, os comentários sarcásticos ou irônicos.

AUMENTANDO A BAGAGEM

DIÁRIO DE VIAGEM
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Palavra Sentido Exemplo

pôr repetição repor
pôr anteriormente antepor
pôr posteriormente pospor
fazer movimento contrário desfazer
fazer repetição refazer

18 a) Contagem; b) Codificação; c) Ordenação; 19 a) 191 790 900; b) 5 564; 20 126; 21 a) 10; 
b) 10 000 e 1 000; c) 1 000 e 100; 22 c; 23 c;
24

25 a) a.C.; b) IBGE/hab./m2; c) RN/RS; d) Foto; e) 8h às 12h ou 12h30min; f ) Fev. a nov.; g) Pág.; 
26 IF A: 4 pontos, 2° lugar; IF B: 5 pontos, 1° lugar; IF C: 1 ponto, 3° lugar; IF D: -6 pontos, 4° 
lugar; 27 a) 2 °C (São Joaquim) e 25 °C (Campinas); b) 12 °C; 8 °C; c) Porto Seguro (31 °C); São 
Joaquim (-3 °C); 28 V; F; V; V; 29 b; 30 5 aulas de 45min; 31 50min; 32 Construção civil: Arqui-
teto, Engenheiro Civil, Mestre de Obra, Pedreiro. O segundo box é pessoal, mas você deve 
escolher uma área e colocar vários profissionais que atuam e são necessários nessa área.

UNIDADE DIDÁTICA 02

1 b; 2 c; 3 b; 4 d; 5 d; 6 a;

UNIDADE DIDÁTICA 01

1 d; 2 c; 3 b; 4 d; 5 V; V; V; F; F; V; 6 c; 7 a) x = 3y + 3; b) p = 0,5 · v; c) c = n/v; 8 a) 140 + 214; b) 
354; 9) a) 380 + 425 – 35; b) 770; 10 Resposta pessoal; 11 a) 45; b) 2,5; c) 244; 12 a) Da idade 
de quem fala; b) Do nível de escolarização; c) Do lugar onde nasceu ou mora; d) Da situação 
de comunicação em que se encontra o falante; e) Da intenção que tem ao produzir um tex-
to oral ou escrito; 13 Tecn(o) é um elemento de composição, sempre anteposto, de origem 
grega, que significa arte manual, indústria, artesania. Ocorre em cultismos da terminologia 
científica do século XIX em diante e aparece sob as formas tecne- e tecnic-; 14 b; 15 a) Técn-; 
b) Proces-; c) Verb-;
16

RESPOSTAS

DIR

DEP DED DAE DAP

CRECOM CEA CLE TAI

Radical Substantivo Adjetivo Advérbio

cultur cultura cultural culturalmente
étic ética ético(a) éticamente
profis profissão profissional profissionalmente
diver diversidade diverso diversamente
veloc velocidade veloz velozmente

17
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7

ARTIGO SUBSTANTIVO ADJETIVO

A Terra Sagrada
As Arbusto Brilhante
O Floresta Escura
Os Inseto Perfumadas

Seiva Espectral
Árvores Bondade
Flores
Montanhas
Calor
Sangue
Lagos
Vida
Murmúrio
Voz
Rios

8 Resposta pessoal; 9 A preocupação com a preservação da natureza; 10 V; V; V; V; V; 11 a) 
12 vértices (6 internos e 6 externos); b) 12 lados; c) 6 ângulos internos agudos; d) 6 pares de 
lados colineares que são: AB e DE, e BC e LK, CD e FG, EF e HI, GH e JK, IJ e LA; 12 b; d; a; e; 
c; 13 d; 14 a; 15 c; 16 a) 79°04’58’’; b) 28°40’12”; c) 49°12’29’’; 17 AI; AC; AI; AC; 18 b; 19 c; 20 
A produção de massa de bens duráveis é dirigida a uma parcela restrita de consumidores 
nacionais; há precariedade do sistema de proteção social e uma produção exportadora de 
bens primários, cuja expansão desestabiliza a pequena agricultura familiar; 21 É a utilização 
da palavra de alguém especialista no assunto para reforçar a argumentação; 22 c; 23 Da 
preguiça, de ondas, dos dedos, de tempestade, de fogo; 24 Adjetivos para realizar a substi-
tuição: preguiçosa (da preguiça), ondulados (de ondas), dáctil (dos dedos), tempestuoso (de 
tempestade), ígneos (de fogo); 25 d; 26 Ígneos ou angelicais/ígneos ou angelicais/traseiras/
marítimo; 27 V; F; V; 28 b; 29 c; 30 Todas as alternativas estão corretas; 31 d; 32 a; b e d; 33 
Resposta pessoal; 34 a; 35 b; 36 d; 37 b; 38 c; 39 Resposta pessoal;
40
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41 I. a) A (4; 6); b) B (-3; 6); c) C (-3; -4); d) D (4; -4); II. a) 7 m; b) 10 m; III. a) 70 m2; 42 a) A (7; 3), 
B (1; 3), C (1; 5), D (-5; 5), E (-5; -3), F (0; -3), G (0; -4) e H (7; -4); b) m(AB) = m(CD) = 6, m(EF) = 5, 
m(GH) = 7, m(AH) = 7, m(BC) = 2, m(DE) = 8 e m(FG) = 1; 43 Resposta pessoal.

UNIDADE DIDÁTICA 03

1 b; 2 b; 3 c; 4 c; 5 A/uma/um/a/a/a/a/a; 6 d; 7 b; 8 V; V; F; F; V;
9

10

20

30

40

50

60

JUNMAIABRMARFEVJAN

12 Sugestão de resposta: a) Estar calçados ao utilizar equipamentos elétricos; b) Correndo, 
de costas ou pelo corrimão; c) Afastadas desse ambiente; d) Estar voltados para dentro; 13 
Cuidar do meio ambiente natural, da casa ou da vizinhança revelam preocupação com a 
saúde e o bem estar pessoal; 14 A diferença básica concentra-se na definição da faixa etária: 

0

5

10

15

20

25

30

35

RaiosDoençasAfogamentoEletricidadeDesastresArmas

10 a) Aproximadamente 60 atletas; b) Não, porque para isso a barra que representa Recife 
deveria estar exatamente sobre a linha que passa no valor 80; c) Mais de 50 atletas, pois a 
barra ultrapassa a linha que representa o número 50; d) Não; pois, de acordo com o gráfico, 
Fortaleza possui pouco mais de 40 atletas e seria necessário que a barra atingisse a linha que 
representa 60 atletas para que a metade correspondesse a 30 atletas;
11
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para a OMS a adolescência é a fase compreendida entre 10 a 19 anos, enquanto para o ECA, 
essa fase começa aos 12 e vai até os 18 anos. 15 d;
16

17 Vigorexia/anorexia; 18 Primeiro/deficiente/encontram/milhões/brasileiro/um país/
está/o documento/milhão/trabalham/domésticas; 19 a) ões/ão/ões; b) têm/ão/as/as/são; c) 
em-se/zes/rem/am/es/eus/eu; d) am;
20 Resposta pessoal, pois os números ficaram a critério do aluno, mas a tabela deve apresen-
tar o seguinte formato:

Tabela 1 - Acidentes automobilísticos na cidade de __________. 2006-2010.

Ano Número
2006 *
2007 *
2008 *
2009 *
2010 *

Fonte: Fictícia.

21 Resposta pessoal, pois os números ficaram a critério do aluno, mas a tabela deve apresen-
tar o seguinte formato:

PROBLEMAS DE SAÚDE

FALTA DE

CONCENTRAÇÃO

FALTA DE

SONO

COMPORTAMENTOHIPERTENSÃO

MÁ POSTURA CORPORAL
PRÁTICA INADEQUADA

 DE ESPORTES

Tabela 2 - Número de estudantes matriculados por Zona. 2010.

Zona Número
Urbana *

Rural *

Fonte: Fictícia.

22

Tabela 3 - Número de acidentes com crianças e jovens. 1997.

Tipos de Acidentes Quantidade
Acidentes de Carro 3307

Afogamentos 1041
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Tabela 3 - Número de acidentes com crianças e jovens. 1997.

Agressões 790
Quedas 330

Queimaduras 299
Intoxicações 57

Fonte: Ministério da Saúde.

23 Resposta pessoal; 24 a; 25 a; 
26

27 Resposta pessoal;
28

29 Não se altera, pois a média entre diversos valores iguais entre si é o próprio valor:

30 Na tirinha de Quino, Mafalda faz uma reflexão sobre o capitalismo que é representado 
pelo “gordo” que come tudo, ou seja, que fica com todos os ganhos. Essa reflexão também é 
feita no texto ASSIM CAMINHA A HUMANIDADE... e está muito presente na relação do traba-
lhador com o mercado de trabalho.

UNIDADE DIDÁTICA 04

1 c; 2 a; 3 b; 4 A resposta deve referir-se ao fato de o lixo produzido por cada indivíduo ser 
destinado a lugares públicos onde se junta ao lixo de todos os demais cidadãos; 5 c; 6 a; 7 b; 
8 a; 9 Na primeira oração, o adjetivo refere-se a João e Maria, o que significa que ambos são 
pessoas amigáveis e são vizinhos um do outro. Já no segundo, como o adjetivo está no sin-
gular e próximo a João infere-se que apenas ele é amigável e vizinho. Não se pode dizer que 
ele seja vizinho de Maria, pode ser meu ou seu; 10 a) 3,4 mm; b) 0,743 dam; c) 460200 mm;
11

M M = 
 +  +  +  +  + 

 = 
12 8 11 14 7 10

6
10 3, ;

CAPITAL Em km Em m Em cm

Aracaju (SE) 878 878 000 878 000 000
Fortaleza (CE) 260 260 000 260 000 000
João Pessoa (PB) 428 428 000 428 000 000
Natal (RN) 277 277 000 277 000 000
Maceió (AL) 815 815 000 815 000 000
Recife (PE) 540 540 000 540 000 000
Salvador (BA) 1 359 1 359 000 1 359 000 000
São Luiz (MA) 1 324 1 324 000 1 324 000 000
Terezina (PI) 894 894 000 894 000 000

12 Resposta pessoal; 13 a; 14 b; 15 c; 16 b; 17 b; 18 d; 19 a; 20 a) João, sabe o que é coleta 
seletiva? b) Maria, a mãe de João, não gosta de vê-lo jogar lixo na rua; c) - Não, quero sandu-

x  a + y  a + z  a
x + y + z

 = 
a (x + y + z)
(x + y + z)

 
× × × ×

== a, onde a é um valor constante e x, y e z são   pesos.
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íche, obrigado; 21 Em estalagens, tabernas e hospedarias. A diferença é que, apesar de esses 
lugares também venderem refeições para quem batesse em suas portas, eles não seguiam 
o conceito de apresentar um cardápio em que o cliente pudesse escolher o prato que de-
sejasse; 22 1 573,20 m2; 23 49,95 m²; 24 Banana: aproximadamente 2 984 256 m², manga: 
aproximadamente 1 537 344 m²; 25 R$ 2,16; 26 Resposta pessoal; 27 a; 28 c; 29 b; 30 c; 31 
Essa resposta pode variar dependendo do site ou do material em que for pesquisado, bem 
como do ano da produção dos dados. O importante é fazer a relação entre o atendimento 
da rede de distribuição de água e a densidade demográfica e, com base nisso, concluir que 
região necessita de atendimento mais urgente; 32 c; 33 O acento tônico ocorre em todas as 
palavras, isto é, toda palavra tem uma sílaba mais forte. Já o acento gráfico é um sinal que 
marca, na escrita, a tonicidade; 34 a) Bólido: indica que a vogal é de timbre aberto e, pela 
sua localização, a palavra é proparoxítona; b) Igapó: indica que a vogal é de timbre aberto e, 
pela sua localização, a palavra é oxítona; c) Candelária: indica que a vogal é de timbre aberto 
e, pela sua localização, a palavra é paroxítona; d) Camarões: indica que a vogal O é de timbre 
nasal; 35 a) Redinha: paroxítona; b) Lagoa: paroxítona; c) Neópolis: proparoxítona; d) Pitim-
bu: oxítona; 36 A forma do resumo pode variar, mas deve conter os pontos que mudaram 
sobre o uso do hífen, do trema, do acento circunflexo em ditongos e do acento agudo em 
ditongos abertos de palavras paroxítonas; 37 29 cm;
38

MUNICÍPIO DENSIDADE DEMOGRÁFICA (pessoas/km²)

Natal 4 613,10
Parnamirim 1 490,16
São Gonçalo do Amarante 317,83
Nova Cruz 130,70
Mossoró 114,52
Pau dos Ferros 105,95
Ipanguaçu 79,70
Santa Cruz 55,72
Caicó 50,85
Currais Novos 50,13
João Câmara 43,82
Macau 35,47
Apodi 22,24

39 d; 40 328,5 km; 41 Comprimento: 4,94 m, Largura: 1,90 m, Altura: 1,52 m; 42  25%; 43 
Resposta pessoal.

UNIDADE DIDÁTICA 05

1 c; 2 b; 3 d; 4 Não, porque cálcio já é um componente que normalmente aparece em grande 
quantidade nos produtos lácteos, e não se deve fazer propaganda de algo que é parte inte-
grante de todo e qualquer produto derivado do leite como se isso fosse uma exclusividade 
daquela marca específica; 5 c; 6 a; 7 b; 8 V; V; F; F; 9 Pára-brisa, tranquilidade, erva-doce, 
enjoo; 10 750 dm3; 11 Deverá escolher o que tem raio 20 cm e altura 15 cm, pois esse reci-
piente possui maior volume que é de, aproximadamente, 18 849 cm3; 12 A segunda peça; 
13 R$ 540,00; 14 17,15 m3; 15 d;16 b; 17 a; 18 b; 19 c; 20 a; 21 d; 22 b; 23 b; 24 c; 25 Resposta 
pessoal; 26 175 g; 27 36; 28 6 000,00; 12 000,00 e 2 400,00; 29 R$ 2,15; 30 300, 400; 31 5; 4; 
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1; 3; 2; 32 c; 33 c; 34 a; 35 b; 36 Resposta pessoal; 37 c; 38 a; 39 a; 40 b; 41 SP/DP/IP/SP; 42 
a; 43 1,5 xícara de açúcar; 44 Fermento: 35,3 g; leite: 1,2 l; 45 A embalagem de 1 kg; 46 150 
brigadeiros; 47 5; 3; 1; 2; 4.

UNIDADE DIDÁTICA 06

1 A leitura da fatura permite afirmar que ela deve ser paga até 23/10/2008, que esse cliente 
teve um consumo médio de 8 m3, que vai pagar 2,10 reais de excesso de água no mês de ou-
tubro e que está com suas contas de água em dia; 2 b; 3 d; 4 As palavras oxítonas terminadas 
em m, seguidas ou não de s, são acentuadas; 5 a) O texto apresenta o hidrômetro mostrando 
as partes que o compõe, em um determinado momento; b) A descrição é objetiva, porque 
não envolve os sentimentos, recordações ou emoções de quem escreve; 6 d; 7 Monossílabas 
átonas: o de, no, (em + o), em, com, do (de + o); monossílabas tônicas: tem; palavras com 
mais de uma - sílaba oxítonas: indicador; 8 a; 9 d; 10 142,78 ml, aproximadamente; 11 c; 12 
a; 13 c; 14 Resposta pessoal; 15 c; 16 a; 17 d; 18 d; 19 Efluentes são geralmente produtos 
líquidos ou gasosos produzidos por indústrias ou resultante dos esgotos domésticos urba-
nos, que são lançados no meio ambiente; 20 Despejos, vazão e carga poluidora; 21 Na visão 
atual; 22 O recurso utilizado foi a antonímia, que acentuou a qualidade do produto e o baixo 
preço; 23 2,98x + 2,35y + 3,65z; 24 17; 25 6x + 2 e resto - 22x + 2; 26 Resposta pessoal; 27 V; 
F; V; V; 28 A primeira mostra que ele foi interrompido pelo amigo e a segunda, que o próprio 
interlocutor interrompeu-se para soltar um comentário; 29 c; 30 I. Marcos afirma: - meu pai 
trabalha com procedimentos de informação; II. Fernando Pergunta: - por que o código de 
barras está ultrapassado?; 31 Os dois-pontos foram utilizados para iniciar uma enumeração; 
32 - Que é isso, velho? Quem não agüenta tanta informação é essa bateria do meu celular, 
que tá quase acabando. Me deixa carregar esse troço antes que Ø apague de vez; 33 Códi-
gos de barra, sistemas de identificação, RFID; 34 20; 35 O mais velho tem 55 anos e o mais 
novo tem 20 anos; 36 c; 37 c; 38 Resposta pessoal.

UNIDADE DIDÁTICA 07

1 d; 2 a; 3 I. O Projeto Despertar é uma parceria do Sebrae/RN com a Secretaria de Educação 
e Cultura do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, que nasceu em 2003. Entre 2003 e 
2008, atendeu a 134 escolas e beneficiou cerca de 15 mil alunos com conhecimentos sobre 
empreendedorismo. Seu objetivo é despertar o aluno para o empreendedorismo no cenário 
socioeconômico mundial e prepará-lo para oportunidades e desafios do mercado de trabalho; 
II. Mostrar ao estudante como o empreendedorismo pode trazer novas perspectivas e ajudar 
a identificar oportunidades no mercado profissional; III. O projeto tem carga horária de 96 
horas, das quais 30 horas são utilizadas em sala de aula, 36 de trabalho em campo e mais 30 
para preparação de um projeto final a ser apresentado na Feira do Jovem Empreendedor. O 
conteúdo é extracurricular e não obrigatório e cabe à escola aplicar a metodologia e definir 
como será distribuída a carga horária em seu calendário; 4 d; 5 c; 6 A= R$ 250 000,00; B = 
R$ 350 000,00; C = R$ 400 000,00; 7 Azul = 2 000 pontos; Verde = 1 500 pontos; Preta = 1 
200 pontos; 8 Amigo - Companheiros - Certezas - Crenças - Companheirismo; 9 b; 10 d; 11 
Partindo do título do livro (Muito além da gramática: por um ensino de línguas sem pedras 
no caminho), a capa apresenta uma série de flores, coloridas, sendo regadas, ou seja, no 
lugar das pedras no caminho, temos flores, em que não se possa tropeçar e muito mais 
agradáveis e leves que pedras, sinônimo de obstáculos; 12 d; 13 Irandé Antunes - Você - 
Viajar pelo Nordeste; 14 Adaílton e Lucilene começaram a conferir toda mercadoria que 
chega em sua loja; 15 I. (Nossa, Seu Adaílton); II. (Expressar a surpresa de Lucilene em relação 
aos registros que precisam ser feitos); 16 (Eu, ou seja, quem fala); 17 60%; 18 R$ 1 320,00; 
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19 7; 20 99%; 21 13,2%; 22 Solidariedade, companheirismo, ética, amizade, honestidade, 
sucesso, investimento no futuro, garantia de direitos, exercício da cidadania, o fato de o 
estado oferecer garantias aos cidadãos; 23 b; 24 c; 25 b; 26 a) Sivan - Peças e Impressoras; 
b) IFRN; c) R$ 150,00; d) 20/12/2011; e) R$ 2,20 por dia; 27 Resposta pessoal; 28 c; 29 a) Voz 
passiva; b) Colocando na voz ativa, o curso passa a ser o foco da informação e o período 
enfatiza a ação do curso e não a quantidade de pessoas atendidas, como é o caso dessa 
mesma oração na voz passiva;  c) Pelo curso; 30 R$ 494,00; 31 4%; 32 20 meses; 33 IFBank; 34 
R$ 5 192,92; 35 R$ 5 183,62; 36 Resposta pessoal.

UNIDADE DIDÁTICA 08

1 a; 2 c; 3 c; 4 b; 5 c; 6 c; 7 a; 8 a; 9 Sugestão de resposta: O Brasil apresenta um alto consumo 
de petróleo, que é um combustível fóssil, mas também investe em álcool, que é um combus-
tível alternativo; 10

APARELHO CONSUMO (kWh/mês)

APARELHO DE SOM PEQUENO 2,4
AR-CONDICIONADO 7.500 BTUs 240
ASPIRADOR DE PÓ 0,99
BARBEADOR/DEPILADOR 0,15
CAFETEIRA ELÉTRICA 18
COMPUTADOR + ESTABILIZADOR + IMPRESSORA 16,2
ESPREMEDOR DE FRUTAS 0,221
FERRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO 12
LÂMPADA INCANDESCENTE 60W 9
LAVADORA DE ROUPAS 6
LIQUIDIFICADOR 1,125
SECADOR DE CABELOS PEQUENO 4,5
TORRADEIRA 4
TV EM CORES - 14” 9
VENTILADOR PEQUENO 15,6

11 Reduzir - Reutilizar - Reciclar; 12 a; 13 b; 14 d; 15 a; 16 b; 17 c; 18 d; 19 a; 20 I. Papai trouxe 
um amigo, mas era um bicho já extinto; II. Os dinossauros são componentes do petróleo, 
porque esse combustível é formado a partir da decomposição de matéria orgânica; III. Além 
de ser muito inteligente, o dinossauro era amigo da mamãe; 21 c; 22 4; 23 5; 24 a) Como 
o discriminante é negativo, não existe resposta no conjunto do números reais; b) Como o 
discriminante é negativo, não existe resposta no conjunto do números reais. c) x’ = x’’ = 0; d) 
x’ = 0 e x’’ = 3; e) x’ = 4,6 e x’’ = - 0,1; f ) x’ = 0 e x’’ = 4/3; 25 Resposta pessoal; 26 a; 27 c; 28 b; 
29 a; 30 c; 31 d; 32 a; 33 b; 34 Sugestões de resposta:  O etanol de cana, que é um produto 
brasileiro, é muito eficiente./O etanol brasileiro, que é de cana, é muito eficiente./O etanol 
de cana, apesar de ser um produto brasileiro, é muito eficiente; 35 x < 2; 36 x < 6; 37 4 < x < 
6; 38 x ≤ 3; 39 b; 40 c; 41 maiores que; 42 Resposta pessoal.

UNIDADE DIDÁTICA 09

1 b; 2 a; 3 Na parte central da página (lugar); mesmo (intensidade); À medida que o dia passa 
(proporção); Entre os dias 22 e 26 de outubro (tempo); 4 Sugestões de resposta: A Coorde-
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nadoria de Extensão do Campus Santa Cruz divulgou a lista dos candidatos selecionados 
para o curso de extensão em Fundamentos, Aplicações e Segurança em Eletricidade. O cur-
so, cujo critério de seleção foi a ordem de  inscrição, começou ontem à noite, na sala 10 do 
Campus e  ocorrerá de 26 de outubro a 23 de dezembro deste ano./O Núcleo de Línguas do 
Campus Mossoró vai promover encontros de conversação em língua inglesa. A finalidade 
é proporcionar aos estudantes a aplicação dos conhecimentos obtidos em sala de aula em 
uma situação real de comunicação. Os encontros ocorrerão à noite, às quartas-feiras, com a 
participação de monitores e professores de língua inglesa e pessoas nativas do idioma; 5 a) 
(10100)2; b) (1101000)2; c) (100111011)2; d) (10000011010)2; 6 a) 13; b) 12; c) 9; d) 8; 7 a) 2; b) 
5; c) 15; d) 26; 8 256 bits; 9 64 bits; 10 1 048 576 megabytes; 11 Resposta pessoal; 12 d; 13 
a; 14 b; 15 a; 16 b; 17 c; 18 Sugestão de resposta: Tempo: E, quando tiver tempo, me mande 
um e-mail. Causa: Porque tem tempo me mande você um e-mail; 19 No item I, o advérbio 
modifica o verbo encurtar; no item II, refere-se a toda a oração e indica que o enunciador 
está seguro quanto ao fato de que o tempo não encurtou; 20 a; 21 c; 22 19 h 57 min; 23 1 
CONFIANÇA; 2 OBJETIVIDADE; 3 MENSAGEM; 4 OUVIR; 5 AUTENTICIDADE; 6 ÉTICA; 7 SINCE-
RIDADE; 8 CLAREZA; 9 RESPONSÁVEIS; 24 c; 25 Sugestões de resposta: I. Sempre responda às 
mensagens dos chats; II. Só envie aquilo que gostaria de receber; III. Poupe seus leitores do 
exagero de caracteres de deslocamento de texto, no lado esquerdo (>); 26 Resposta pessoal; 
27 13 h 23 min; 28 328 125 litros; 29 b; 30 I. Terem mentido sobre sua aparência; II. Deveriam 
ter-se descrito como realmente são, assumindo sua essência; III. Resposta pessoal.

UNIDADE DIDÁTICA 10

1 d; 2 c; 3 Resposta pessoal; 4 d; 5 b; 6 O primeiro par tem relação de adição, mostrando as 
possibilidades do turismo comunitário. Seu uso favorece a progressão textual; O segundo 
par, expressa relação de comparação; 7 d; 8 Embora o turismo tradicional gere muita ren-
da, ela se concentra nas mãos dos grandes empreendedores./Apesar da grande geração de 
renda com o turismo tradicional, ela se concentra nas mãos dos grandes empreendedores; 
9 Resposta pessoal; 10 8,42 m; 11 90 cm e 110 cm; 12 5,7 cm; 13 Ambos tinham uma rotina 
muito intensa, com pouco tempo para o lazer e os dois sonhavam  com um futuro brilhante. 
14 Marcos; porque dedicava a maior parte de seu tempo aos estudos e ao esporte, o que é  
o correto para um adolescente de sua idade. Já João, tinha de ocupar a maior parte de seu 
tempo trabalhando, quando, na verdade, deveria estar estudando; 15 a; 16 Receita, mais es-
pecificamente, a parte em que se listam os ingredientes; 17 b; 18 b; 19 Sugestão de resposta: 
Aqui além de você encontrar algumas das praias mais bonitas do Brasil, encontra também 
uma rede hoteleira de alto padrão e restaurantes dos mais variados estilos. Topa com cida-
des históricas, desfrutando ainda de toda tranquilidade do mundo para ser feliz 24 horas por 
dia ao lado de seu grande amor; 20 c; 21 a; 22 Resposta pessoal; 23 42,8 cm; 24 b 25 198,3 
m.; 26 Cidadania, cidadão direitos individuais, defesa, coletividade, ação coletiva, realidade, 
luta, mobilização, mecanismo, nossos direitos, espaços públicos; 27 Resposta pessoal; 28 
a; 29 Sugestões de resposta: Chovendo hoje à noite, não tem passeio até Caburé amanhã./
Chuva hoje, sem passeio amanhã; 30 a; 31 Importa, pois, a forma de realizá-lo, ou seja, a de-
finição do que se quer alcançar, se a acumulação de lucros na mão de grandes empresas ou 
oportunidades para um maior número de pessoas, com maior distribuição dos benefícios; 
32 c; 33 d; 34 x² + 16x – 57 = 0 e x = 3; 35 x² - 30x + 161 = 0 e x = 7; 36 x² - 81 = 0 e x = -9 ou x 
= 9; 37 a) 9x2 - 6x +1; b) 4a2 - 20ab + 25b2; c) m2 - 4n2; d) 1 + 6x + 9x2; e) 25y2 + 30yz + 9z2; 38 
Resposta pessoal; 39 a) (x + 25)²; b) (5a + 7b) . (5a - 7b); c) (2y – 16)²; d) (x + 4) . (3 + y); e) (1 + 
a) . (1 + b); f ) (a + 2) . (a – 2); 40 Resposta pessoal.
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