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w Seção que aparece no início de cada ficha, 
em que, a partir de um contexto atual, 
as discussões sobre o tema da ficha se 
iniciam valorizando o conhecimento que 
o estudante traz como ponto de partida 
para os assuntos a serem discutidos.

w Seção que provoca o estu-
dante a aprofundar o assun-
to que está sendo estudado, 
seja motivando a novas in-
vestigações ou apresentan-
do novas possibilidades.

w Seção na qual são apresentados textos, músi-
cas, filmes, livros, enfim, produções artístico-
-culturais que tenham ligação direta ou indireta 
com o tema da ficha ou com a Matemática de 
forma mais ampla.

w Sugere jogos e/ou brincadeiras, aprofundando ou 
sistematizando os conteúdos discutidos na ficha.

w Traz um texto ou uma proposta de pes-
quisa histórica sobre o tema da ficha, com 
uma problematização sugerida a partir 
dessa discussão histórica.

w Seção que apresenta aos 
alunos problemas lógi-
cos, visando trazer, de 
forma lúdica, mais uma 
possibilidade de aproxi-
mação com o material, 
ao mesmo tempo em que 
eles efetuam trocas com 
os colegas.

w Aparece ao final de cada bloco de atividades, 
feito pelos autores, fechando as discussões.

w Vem logo após a discussão de um tema. O objetivo da 
seção é provocar o aluno a refletir sobre suas descober-
tas e incertezas, a partir do momento em que escreve 
sobre o que acabou de estudar. 

w Nesta seção são sugeridos problemas a serem resolvidos 
com a utilização da calculadora ou do computador. O 
objetivo principal é aproximar os alunos dessas ferra-
mentas ao mesmo tempo em que estudam conteúdos 
matemáticos a partir de problematizações.
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CARO ESTUDANTE,

Você já deve ter percebido que estamos 

rodeados de códigos, que são utilizados 

para facilitar a comunicação entre as pes-

soas. As letras do alfabeto, que utilizamos 

para escrever as palavras e formar frases 

e textos, são bons exemplos de códigos. A 

matemática também possui seus códigos 

próprios, que também são utilizados para 

facilitar a comunicação entre as pessoas. 

Engana-se quem pensa que apenas os 

algarismos fazem parte do universo da 

linguagem matemática; diversos outros 

tipos de códigos, incluindo as letras, são 

utilizados em grande quantidade na reso-

lução de problemas e em outras atividades 

matemáticas. As letras, por possuírem um 

papel importante dentro da matemática, 

como ajudar nas generalizações, nas fór-

mulas e nas equações, e são o tema de 

discussão deste bloco de atividades.
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o uso dos símbolos não é um recurso apenas da matemática. no nosso dia a dia somos rodea-

dos dos mais diversos símbolos. acostumamo-nos tanto com eles que passamos a entender as 

mensagens que trazem. Veja os exemplos:

na matemática também são utilizados vários códigos para representar as mais variadas situ-

ações. são padronizações adotadas, a maioria delas universalmente, para que se facilitem as 

representações, a comunicação matemática e a resolução de problemas.

sinais de

trÂnsito

loGomarCas

Controle

remoto

CódiGos

de barras

CódiGos da

informátiCa
Mp3, doc, xls, linux

mÚsiCa

Compartilhando ideias

km/hE

1 Será que você conseguiria listar pelo menos quatro símbolos ou códigos próprios da Matemática?
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2 A letra é um tipo de código também utilizado na Matemática. Na maioria das vezes ela pode assumir 

o papel de incógnita ou de variável. Faça uma pesquisa sobre o significado dessas duas palavras.

Como começamos a ver, é muito comum a presença da letra na Matemá-

tica. Mas dependendo da situação ela poderá ter papéis diferenciados. 

Por exemplo, há situações em que a letra pode assumir valores que de-

pendem da nossa vontade, ou seja, quem determina o seu valor somos 

nós. Nesse caso a letra assume o papel de variável e, como o próprio 

nome diz, possui valor variável. Uma dessas utilizações é em fórmulas. 

Você já deve ter percebido a quantidade delas que nos rodeiam, seja 

na escola ou em situações do dia a dia. Tente lembrar, ou pesquise, um 

exemplo de cada uma das seguintes áreas e diga onde e para que são aplicadas:

matemática

biologia

metalurgia

física

Geografia

Construção Civil

química

edificações

segurança do trabalho

Seção 1: 
As variáveis nas 

fórmulas
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1 O Índice de Massa Corporal (IMC) é uma fórmula que indica se um adulto está acima do peso, se 

está obeso ou abaixo do peso ideal considerado saudável. A fórmula para calcular o Índice de Massa 

Corporal é:

a Qual o seu Índice de Massa Corporal?

b Como está a sua condição?

c Você acha que o IMC é suficiente para indicar se uma pessoa está obesa ou não? Discuta esta 

questão com seus colegas e com seu professor de Biologia, tanto online como presencialmente.

A Organização Mundial de Saúde usa o seguinte critério
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2 HARRIS BENEDICT é uma fórmula usada para obter o gasto calórico basal diário (GC) de uma 

pessoa, em calorias. A unidade do peso é o quilograma, a da altura, os centímetros e, a da idade, os 

anos. Há uma fórmula para homens e outra para mulheres.

3 A espessura da pele humana varia entre 0,5 e 2mm, podendo atingir 4 mm na palma da mão e na 

sola dos pés. Dentre outras, uma função da pele é regular a temperatura do corpo. Quando sentimos 

excesso de calor, o sistema nervoso desencadeia um conjunto de respostas que resultam na perda 

de água através do suor, que, ao evaporar, carrega consigo uma quantidade substancial de calor, 

provocando o resfriamento do corpo. A quantidade de calor perdida através da pele depende da área 

da superfície corporal1. Essa é uma das muitas situações que mostram a necessidade de se saber 

calcular a área da superfície do corpo humano. Os dermatologistas estabeleceram a seguinte fórmula 

matemática para calcular, aproximadamente, essa área A, em m2, em função da massa m, em kg, de 

um indivíduo:

 1Fonte: http://paginas.terra.com.br/educacao/calculu/Textos/superficiecorporal.htm. Acesso em 7 de outubro de 2007.

homens

GC = 66 + (13,7 x Peso) + (5,0 x Altura) - (6,8 x Idade)

mulheres

GC = 655 + (9,6 x Peso) + (1,8 x Altura) - (4,7 x Idade)

 

Com base nas informações acima, calcule (não se esqueça  

de que a altura deve estar em centímetros):

Converse com seu 
professor de Biologia 
sobre gasto calórico 

e com seu professor de 
Física sobre unidades de 

medida de energia.

a Qual o gasto calórico basal diário para um homem de 70 kg, 1,80 metro de altura e 30 anos?

b Qual seria o peso de uma mulher de 30 anos, com 1,60 metro de 

altura, que gasta em seu metabolismo basal 1.330 calorias? Qual o seu 

gasto calórico?
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4 No Brasil, a unidade de medida de temperatura é o grau Celsius (ºC). Nos Estados Unidos, porém, 

a unidade de medida utilizada é o grau Fahrenheit (ºF). Para encontrar a temperatura em graus Celsius 

correspondente à temperatura em graus Fahrenheit podemos utilizar a seguinte fórmula:

C: temperatura em graus Celsius

F: temperatura em graus fahrenheit

a Com base na fórmula dada, calcule a tempe-

ratura em Celsius equivalente a cada temperatura 

em Fahrenheit:

b Vamos fazer o cálculo inverso agora. Dada a 

temperatura em Celsius, encontre a equivalente 

em Fahrenheit, com base na fórmula dada:

oF oC

56,8 80

14 24,5

0 0

-10 -10

-32 -35

oC oFCálculo Cálculo

Perceba que, nesse caso, nós temos duas variáveis: m e A. Os dois valores têm uma relação de de-

pendência mútua, ao inserirmos um valor para m, poderemos encontrar a área de pele A. Desse modo, 

dizemos que m é uma variável independente e A é uma variável dependente.

a Nas condições postas acima, qual seria a medida da área de pele (A) de uma pessoa com 64kg?

informação importante

Perceba que ao inserirmos o valor das variáveis na fórmula, automaticamente, a outra letra 
passa a ter um número limitado de valores possíveis, os quais não dependem mais de nossa 
vontade. Assim, ela assume o papel de incógnita.
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5 tempo de evacuação

Ao vistoriar um espaço onde ocorrerá um evento, os bombeiros analisam se algumas normas de segu-

rança são atendidas. Uma delas é referente ao tempo de evacuação do local em caso de emergência 

cujo cálculo é feito por meio de uma fórmula matemática. Em certa cidade, o cálculo para locais onde 

não há escadas é feito utilizando-se a seguinte fórmula:

Em que:

te - Tempo de evacuação em segundos

ts - Tempo de evacuação pelas saídas do edifício em segundos

tdh - Tempo de circulação pelas vias horizontais em segundos.

Onde:

ts = et / (ls X Ce)

tdh = lh / Vh

Considere os seguintes valores para um local onde ocorrerá um evento:

et - Efetivo total a evacuar = 1800 pessoas

ls - Largura total das vias de saída = 2m

Ce - Coeficiência de evacuação = 1,8 pessoas / m /  s

lh - Maior distância a percorrer na horizontal desde o ponto mais desfavorável até a saída = 60 m.

Vh - Velocidade de circulação em vias horizontais = 0,6 m/s

Calcule o Tempo de Evacuação desse local.

6 Você sabia que os sapatos são numerados de forma diferente, dependendo do país onde você os 

compra? Portanto, muito cuidado ao comprar um sapato que tenha outra origem. Talvez, essa atividade 

possa ajudar nessa tarefa. Comece fazendo uma leitura do texto seguinte:
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Como surgiu a numeração dos sapatos?

Agora, confira a numeração de um pé com 25 centímetros em alguns países:

A numeração é 4,5 e o ponto corresponde a 1/3 de uma polegada.

A contagem começa do zero, mas, não exatamente, em uma das extremidades do pé. O zero fica a 

4 polegadas depois do calcanhar, como na imagem ao lado: O cálculo é feito da seguinte forma: A 

numeração avança ponto a ponto, a partir do zero, e do total ainda subtrai-se 13 pontos, que é o limite 

da medida infantil. O valor encontrado é a medida procurada.

INGLATERRAINGLATERRA

A numeração é 35 e o ponto corresponde a 2/3 de um centímetro.

a Descreva os cálculos que foram feitos para encontrar a medida de 4,5 para o pé de 25cm.

BRASILBRASIL

Aprimeira descrição oficial de um sistema de tamanhos para calçados foi publicada na 
Inglaterra em 1688. No Manual The Academy of Armory and Blazon, dessa época, 

Randle Holme menciona um acordo entre sapateiros para utilizar um sistema de uma quar-
to de polegada (0,635 cm) como padrão. Mais de um século depois, uma nova medida foi 
instituída pelos fabricantes ingleses: um terço da polegada (0,846 cm), o equivalente a um 
grão de cevada, que era justamente a medida usada pelo rei Eduardo I, no século 14, como 
padrão para os calçados. Essa medida virou uma unidade métrica chamada ponto, que, na 
esteira da Revolução Industrial, entrou no primeiro sistema de numeração para fábricas 
de calçados, criado em 1800 pelo americano Edwin B. Simpson. O sistema incluia também 
medidas de meio ponto, usadas até hoje nos EUA e na Inglaterra. Os fabricantes só come-
çaram a utilizar o método em 1808, mas ele sobreviveu e dura, com pequenas variações, 
até hoje. Outros países, como o Brasil, adotaram sistemas diferentes, mas sempre baseados 
na idéia de ponto. O sistema brasileiro usa o ponto francês - dois terços de centímetro -, 
que é mais ou menos o padrão em toda a Europa continental. No Japão, o padrão é mais 
simples: 1 ponto mede 1 centímetro.

por Tiago Jokura

Disponível em http://mundoestranho.abril.com.br/cotidiano/pergunta_398692.shtml.
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A numeração é 4,5 e o ponto corresponde a 1/3 de uma polegada.

Adotamos o sistema francês, aumentando um número (ou ponto) a cada 2/3 de centímetro. Mas usamos 

uma pequena variação, por motivo de biótipo. Como os pés brasileiros são largos, nossa medida parte 

de - 2 em vez de zero. Assim, um sapato 38 nacional tem o tamanho de um de 40 na Europa.

a Descreva os cálculos que foram feitos para encontrar a medida de 37 para o pé de 25 cm.

a Descreva os cálculos que foram feitos para encontrar a medida de 5,5 para o pé de 25 cm.

c Mais uma: escreva uma fórmula que possa servir para calcular o tamanho do sapato (S), desde 

que seja conhecido o tamanho do pé (P), em centímetros, para cada um dos países:

b Vamos lá. Sua tarefa é simples: qual o número do seu sapato em cada um dos países listados?

A numeração é 5,5 e o ponto corresponde a 1/3 de uma polegada. 

A única diferença entre o modelo americano e o inglês é que nos Estados Unidos a contagem inicial 

parte do 1, em vez de zero. Por isso, a numeração é sempre 1 ponto maior do que no padrão inglês.

ESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOS
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7 Provavelmente todas as fórmulas encontradas por você são fórmulas matemáticas. Apesar de elas 

servirem a um fim não matemático, são formas de traduzir matematicamente um problema real, seja 

com base em experiências seja em demonstrações. Mas por que utilizamos letras? Para tentar res-

ponder a essa pergunta, vamos observar uma fórmula utilizada em Matemática. Provavelmente você 

conheça a figura a seguir, que é um trapézio:

a Depois de conhecida a fórmula, poderemos determinar o valor da área, desde que conheçamos as 

medidas b, B e h. Por exemplo, calcule a área do trapézio que possui as seguintes medidas:

“A área do trapézio pode ser calculada somando-se as medidas de suas bases; em seguida, 

multiplica-se esta soma pela medida da altura; finalmente divide-se o produto obtido por dois.”

Podemos calcular a sua área utilizando a fórmula:

Agora, esta mesma fórmula poderia ser dita assim:

Perceba que, além de simplificar a comunicação, o uso das letras, de certa forma, torna a expressão 

possível de ser compreendida por um número maior de pessoas, já que textualizada  apenas quem 

sabe ler português entenderia.

b = 16,8 cmb = 16,8 cm

b = 9,6 cmb = 9,6 cm

h = 10,8 cmh = 10,8 cm
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! refletindo um pouCo mais

Vamos aproveitar este espaço para arrematar as nossas discussões. Relate quais foram suas dificuldades 

até agora e descreva resumidamente o que aprendeu de novo e o que gostaria de saber um pouco mais.
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Seção 2: 
As variáveis nas 

generalizações

As generalizações são situações nas quais a letra pode assumir o papel 
de variável. Generalizar é expressar de forma geral uma situação. É 
colocar em uma expressão uma representação válida para toda uma 
série ou sequência. Pode-se chegar a uma generalização intuitivamente 
ou por meio de tentativas, até que se consiga enxergar uma forma de 
estabelecer uma relação entre os valores que conseguimos visualizar ou 
determinar e os valores conseguidos com base nos dados de entrada. 
As generalizações são fundamentais para o desenvolvimento de habili-
dades mais complexas utilizadas nas diversas ciências, em particular na 
Matemática, onde esta linguagem é denominada Álgebra. Neste tópico, 
trataremos especificamente das generalizações conseguidas a partir de 
uma série ou sequência que mantém um padrão de construção:

1 Usando cubos, foram feitas as seguintes construções:

a Na primeira construção, usou-se 1 cubo, na segunda, 4 cubos e na terceira, 7 cubos.

c E na quadrigésima?

b Mantendo o mesmo padrão de crescimento, quantos cubos serão usados na sexta construção?

d E na construção que está na posição nº?
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2 Observando as figuras da sucessão seguinte:

2 Observe a sequência de pilhas de cubos:

a Desenhe a 4ª figura.

c Complete a tabela referente à sequência dada:

b Calcule quantos quadradinhos brancos teria a 10ª figura.

nº de ordem
da figura

1º

3º

15º

2º

4º

nº

nº de quadradinho 
brancos

nº de quadradinho 
pretos

total de 
quadradinho
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a Montando a sequência acima, quantos cubos você precisaria para fazer a próxima construção?

a Quantos palitos são necessários para construir o próximo quadrado. Quantos palitos são utilizados 
no quadrado de 10 palitos de lado?

c E a enésima (que está na posição n) construção?

c E o enésimo quadrado?

b E a quinquagésima construção?

b Quantos palitos tem o 23o quadrado?

4 Na sequência abaixo são apresentados quadrados feitos com palitos de fósforos:
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5 É apresentada abaixo uma sequência de frisas formadas por palitos de fósforo:

6 Observe as figuras ao lado, formadas por palitos:

a Quantos palitos serão necessários para formar uma frisa composta por 10 quadrados?

a Complete a tabela com o número de palitos 
necessários para formar as figuras.

c E uma com n quadrados?

c Quantos palitos são necessários para formar a vigésima construção?

b E uma frisa com 100 quadrados?

b Quantos palitos são necessários para formar 
a construção da posição n?

posição

1 5

3

5

7

2 12

4

6

nº de palitos
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d E para formar a septuagésima sétima figura?

7 Considere as “molduras” quadradas de ladrilhos apresentadas:

a Escreva uma expressão que represente o número total de ladrilhos da moldura com n ladrilhos de 
lado. Tente encontra mais de uma forma par resolver esta questão.

b Descreva o procedimento pensado por você.

! refletindo um pouCo mais

Vamos aproveitar este espaço para arrematar as nossas discussões sobre o uso da letra como variável 

nas generalizações matemáticas. Relate quais foram suas dificuldades até agora e descreva resumida-

mente o que aprendeu de novo e o que gostaria de saber um pouco mais.
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Seção 3: 
As equações 
na balança

Nem sempre a letra aparece como variável numa fórmula, numa ge-
neralização etc. Quando queremos achar um valor determinado, um 
termo desconhecido, ela assume a função de incógnita. Neste tópico, 
vamos nos deter na utilização da letra como incógnita e na montagem e 
resolução de equações, especificamente, neste momento, as equações 
de primeiro grau.

Embora a palavra equação seja relativamente recente na linguagem 
matemática – provavelmente tenha surgido no século XVII –, o conceito 

de equação tem sido utilizado ao longo dos tempos em grande parte e problemas, afinal sempre foi 
necessário que se esquematizassem problemas para que se facilitasse sua solução.

Precisamos observar, nesses casos, que a letra aparece para representar um número que não conhe-
cemos e que, apesar disso, aparece como referência em várias operações. Temos, portanto, de saber 
representar de forma codificada, reduzida, essas operações. 

 1SÁ, L. C. SANTANA, D. F.. Algebrincando na sétima série. In: IX Encontro Capixaba de Educação Matemática. 2012. Vitória. Anais. Vitória: 2012.

As peças para recorte a seguir compõem o jogo “Eu tenho... Quem tem...”, que é para ser jogado em 
grupo. O objetivo desse jogo é exercitar as operações de soma, subtração e multiplicação com polinô-
mios. No “Eu tenho... Quem tem...?” Você deve recortar as 17 peças a seguir e ligá-las como se fossem 
peças de um dominó. Veja o exemplo a seguir:

Você pode jogar de dois modos diferentes, que estão apresentados a seguir. Antes, porém, recorte 
suas fichas na folha a seguir.

JoGando Com a matemátiCa

“Eu tenho... Quem tem...?”1

Quem tem o dobro 
do meu número?

eu tenho
x+1

eu tenho
x+1

Quem tem meu   
número,  se  x = - 1?

eu tenho
2x+2

eu tenho
2x+2

Quem tem meu 
número somado a x?

eu tenho
0

eu tenho
0
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modo 1 modo 2

1. Todos os participantes jogam ao mesmo 
tempo;

2. A sequência começa a ser montada 
assim que um dos participantes fala 
“já”;

3. As fichas devem ser ligadas correta-
mente e para montar a sequência você 
deve utilizar todas as suas peças;

4. Vence aquele que fizer a sequência de 
suas peças primeiro.

1. Nesse modo você joga o “Eu tenho... 
Quem tem...” como se fosse um dominó. 

2. Uma peça é sorteada para ser a peça 
inicial;

3. As demais peças devem ser divididas 
igualmente entre os participantes;

4. Cada um, em sua vez, deve acrescen-
tar uma de suas peças na sequência, 
mantendo a lógica da atividade;

5. Aquele que não tiver nenhuma peça 
que encaixe na sequência deve passar 
a vez;

6. Vence aquele que colocar primeiro todas 
as suas fichas na sequência.

bom divertimento e bons estudos!

Eu tenho 30.
Quem tem o meu número vezes x?

Eu tenho 4x + 2.
Quem tem o meu número somado a 

duas unidades?

Eu tenho x.
Quem tem o dobro do meu número?

Eu tenho o “- 3”.
Quem tem meu número somado a x?

Eu tenho 30x.
Quem tem o meu número mais 15?

Eu tenho 2x – 6.
Quem tem o triplo do meu número?

Eu tenho 2x + 1.
Quem tem o dobro do meu número?

Eu tenho 4x + 4.
Quem tem o triplo do meu número?

Eu tenho 6x – 18.
Se x = 3, quem tem o valor da minha 

expressão?

Eu tenho 2x + 2.
Se x = 0, quem tem o valor 

da minha expressão?

Eu tenho 6x + 3.
Se x = -1, que tem o valor da 

expressão?

Eu tenho 2x.
Quem tem o meu número mais 

duas unidade?

Eu tenho 0.
Quem tem o meu número 

somado a x?

Eu tenho x – 3.
Quem tem o dobro do meu número?

Eu tenho 12x + 12.
Se x = 1,5 , quem tem o valor 

da expressão?

Eu tenho 30x + 15.
Quem tem a quinta parte do meu 

número?

Eu tenho 2.
Quem tem o meu número vezes x e 

depois somado com 1 unidade?

ficha para 
recorte:

disputa por tempodisputa por tempo Jogando como dominóJogando como dominó
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b Eu tenho 3x+18.
Se x=-3, quem tem

o meu número?

Eu tenho ______________.
Quem tem o meu 

número  somado a x e 
multiplicado por 2?

Eu tenho
_____________________.

...

eXplorando o JoGo:

a Eu tenho 5x+30.
Quem tem a quinta parte

do meu número?

Eu tenho
___________________.

Quem tem
___________________?

Eu tenho
3x+18

Quem tem
...

c Eu tenho 4x-10
Se x=__________, quem

tem  o meu número?

Eu tenho -2
Quem tem o meu número

somado a x?

Eu tenho
___________________

...

d Eu tenho_____________.
Quem tem o 

dobro do meu número?

Eu tenho______________
Se x=35, quem tem o

meu número?

Eu tenho 70.
...

1 Agora que você já jogou e praticou bastante, vamos propor um desafio: complete os espaços a 
seguir de forma que os cartões estejam associados corretamente:

2 Observe, por exemplo, as frases a seguir. Se n representa um número inteiro qualquer, como po-
deríamos representar:

a O triplo desse número?

b 60% desse número?
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c O dobro da soma desse número com 8?

a Qual seria o número procurado por Márcia?

d A soma do dobro desse número com 8?

a O dobro da soma de x e y (    ) 

b O quadrado da soma de x e y (    )

c A raiz quadrada da soma de x e y (    )

d O dobro de x somado a y (    )

e A soma do quadrado de x com o quadrado de y (    )

f A soma da raiz quadrada de x com a raiz quadrada de y (    )

e O quadrado desse número mais 1?

3 Relacione cada expressão escrita em linguagem comum com sua tradução algébrica:

4 A letra é utilizada como incógnita basicamente nas equações. Nesse caso, ela substitui valores que 
não conhecemos e que não podem ser quaisquer que queiramos. Veja a situação a seguir:

Uma forma de representar a situação colocada por Márcia seria 
denominar o valor desconhecido por uma letra, por exemplo, 
n. O problema, então, poderia ser esquematizado assim: 
7n – 48 = n. Resolver a equação seria encontrar o valor de n. 
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Pense 
em um 

número.

Some seu 
valor 
a ele 

mesmo.

Acres-
cente 10.

Divida
por
2

Subtraia, do 
resultado, o 
número que 
você pensou 

no início.ãn ãn ãn dividi

Deu 5!

2 Resolva as seguintes equações:

desafie-se

obserVe a tirinha

a Escreva uma expressão geral para o problema apresentado na tirinha. 

b Se você pensar em um numero diferente de seu colega a resposta encontrada por vocês serão 
diferentes? Justifique.

cba
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f

i

e

h

d

g

3 Paula resolve exercícios de Matemática fazendo passagens 
mentalmente. Desta vez, ela escreveu três linhas.

Entretanto, fazendo a verificação, percebeu que a equação 
estava errada.

4 Os alunos que frequentam uma escola estão distribuídos em turmas de 20 alunos. Se cada turma 
tivesse apenas 18 alunos, haveria na escola mais três turmas.

a Em qual passagem está o erro? Qual é a solução da equação?
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a Designando por x o número de turmas de 20 alunos, diga o que significam as expressões: 20.x e 
18.(x+3).

b Determine o número de alunos da escola.

a O que é variável? E incógnita?

b O que é uma fórmula? E uma equação?

c Uma expressão algébrica não é uma fórmula, nem uma equação. O que seria no seu entedimento 
uma expressão algébrica?

d Aproveite para escrever sobre o que aprendeu até aqui e mais uma vez não deixe de relatar as 
dúvidas que ainda persistem.

! refletindo um pouCo mais

Vamos aproveitar este espaço para arrematar as nossas discussões. Para orientar nossa sistematiza-

ção, seguem algumas questões:
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Um dos importantes registros com resoluções de equações foram propostos pelo matemático árabe 
Al-Khowârizmî, cujo nome completo era Mohammed ibu-Musa Al-Khowârizmî (Maomé, filho de Moi-
sés de Khwarezm). Sua obra mais conhecida foi Al-jabr wa’l muqabalah. “Não se sabe os significados 
certos dos termos al-jabr e muqabalah, supõe-se que al-jabr significa ‘restauração´ ou ‘completação´ 
e refere-se à transposição de termos subtraídos para o outro lado da equação, a palavra muqabalah 
significa ‘redução´ ou ‘equilíbrio´ e refere-se à cancelamento de termos semelhantes em lados opostos 
da equação. Do termo al-jabr derivou o termo álgebra.” (Retirado de http://www.ime.usp.br/~leo/imatica/
historia/al-kowarizmi.html)

A Álgebra é, portanto, essa restauração-completação-redução-equilíbrio presente nas equações.

Dentre essas palavras, a que mais vamos destacar é equilíbrio. Uma equação é, na verdade, um sistema 
em equilíbrio, a balança de dois pratos que os armazéns utilizavam tempos atrás, antes das máquinas 
digitais. Vamos ver como isso acontece?

Você já utilizou ou viu alguém utilizar uma balança de pratos?

Ela funciona com base na comparação de “pesos”. Observe que 
a balança mostrada está equilibrada, isso significa que os três 
cocos juntos pesam 600g. Esse equilíbrio pode ser mantido, ou 
seja, os “pesos” continuam sendo iguais se ocorrerem algumas 
situações:

um pouCo de história

1ª situaçÃo

Se os elementos forem trocados de pratos.

2ª situaçÃo

Se acrescentarmos outros elementos de mesmo “peso” a 
cada um dos pratos.
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3ª situaçÃo

Se retirarmos elementos de mesmo “peso” de cada um dos pratos.

4ª situaçÃo

Se multiplicarmos os elementos existentes em cada um dos pratos pelo mesmo valor.

5ª situaçÃo

Se dividirmos os elementos existentes em cada um dos pratos pelo mesmo valor.

Todas as situações descritas para a balança de pratos podem ser aplicadas quando a ideia de equilibrio 
da balança for substituída pela ideia de igualdade das equações.

Pêra: 40g
Melancia: 1350g

Suponha que os elementos possuam os seguintes “pesos”:

1 Observe a balança abaixo:

a Quanto deverá pesar cada coco, considerando que a balança está em equilíbrio?
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a Discuta com seus colegas a melhor estratégia para resolver esse problema.

b Que tal “montar” uma balança para a equação 3x + 100 = 10? Que relação você vê   entre essa 
situação e a anterior?

a Qual o valor de x para que ela esteja em equilíbrio?

a Sabendo que a balança está em equilíbrio, quanto pesa cada coco?

2  Observe que não conhecemos o “peso” do coco, então podemos dizer que o seu “peso” é uma 
incógnita. Assim, se denominarmos o “peso” de cada coco de x, poderíamos escrever essa situação 
da seguinte forma: 

40 + 1350 + 2x = 1600 

Essa expressão matemática traduz a frase: o peso de uma pêra somado com o peso de uma melan-
cia e com o peso de dois cocos é equivalente a 1600 gramas.

3  Observe a balança a seguir:

4  Observe a balança abaixo. 

melancia 1,7kg

peso 1 500g

abacaxi (cada) 370g

peso 2 1kg

Considere os seguintes “pesos”:
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O papiro de Ahmes ou Rhind2 é um longo papiro de origem egípcia datado de cerca de 1650 a.C. Tem 
cerca 5,5 m de comprimento e 0,32 m de largura. Contém 85 problemas ligados à Aritmética e à Geo-
metria, com as respectivas soluções. Esses problemas são, na sua maioria, ligados ao quotidiano da 
época: procuravam apresentar métodos e fórmulas que permitissem resolver assuntos que surgiam 
diariamente, tais como o preço do pão, a armazenagem de grãos de trigo, a alimentação do gado, etc. 
Esse papiro foi copiado em escrita hierática (uma forma simplificada da escrita hieroglífica) de um tra-
balho mais antigo, pelo escriba Ahmes ou Aahmesu, cujo nome significa “Filho da Lua”. Esteve perdido 
durante muitos séculos até ser encontrado pelo advogado e antiquário escocês A. H. Rhind no final do 
século 19. Hoje está exposto no Museu Britânico, em Londres.

um pouCo de história

1 Desafio retirado do antigo papiro de Ahmes (ou Rhind). Que tal resolvê-lo? 

“Linda donzela, de olhos brilhantes, diz-me qual o número que, multiplicado por 3, somado a três quartos 
do produto, dividido por 7, subtraindo de um terço do quociente, multiplicado por si mesmo, subtraindo 
de 52, tendo sua raiz quadrada extraída, somado a 8 e depois dividido por 10, dá o número 2?”

2 Disponível em http://www.mat.uc.pt/~nep11/documentos/papirorhind.pdf. Acesso em 7 de outubro de 2007.
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Diofanto, matemático grego, teria nascido cerca de 200 d.C. e morrido no ano 284 d.C. Mas esta infor-
mação é apenas suposição. A única informação que existe registrada sobre ele é a respeito de quantos 
anos viveu. Esse dado nos é fornecido no Epitáfio do túmulo que contem os seus restos mortais. Ele 
nos fornece, habilmente, informações sobre sua idade.

desafie-se

o epitáfio de diofanto

“Eis o túmulo de Diofanto - maravilha de contemplar. Com um artifício aritmético 
a pedra ensina a sua idade. Deus concedeu-lhe passar a sexta parte de sua vida na 

juventude; um duodécimo na adolescência; um sétimo em seguida, foi passado num ca-
samento estéril. Decorreram mais cinco anos, depois do que lhe nasce um filho. Mas esse 
filho - desgraçado e, no entanto, bem amado! - apenas tinha atingido a metade da idade 
que viveu seu pai, morreu. Quatro anos ainda, mitigando sua própria dor com o estudo 
da ciência dos números, passou-os Diofante, antes de chegar ao termo de sua existência.”

(in MALBA TAHAN, As Maravilhas da Matemática, Bloch, Rio de Janeiro, 1974, p. 72)

3Retirado do site www.educ.fc.ul.pt/icm/icm98/icm21/index.htm. Acesso em 7 de outubro de 2007.

1 Equacione a situação acima e diga com quantos anos Diofanto morreu.
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Nesta ficha começamos o trabalho com a álgebra, propondo-nos, inicialmente a discutir o papel da letra 
na Matemática. Vimos o emprego da letra como variável em fórmulas e como generalizadora de uma 
ideia ou cálculo matemático. Na parte histórica, pudemos ver que os egípcios há muitos anos já utilizavam 
conhecimentos algébricos para resolver problemas. Estudamos também o papel da letra como incógnita 
e a sua utilização na resolução de equações de primeiro grau e pudemos conhecer equações com 
e sem solução, além daquelas que possuem solução indeterminada. Na seção “desafie-se”, você foi 
desafiado a encontrar quantos anos viveu Diofanto a partir de um problema escrito aproximadamente 
um século após sua morte, a fim de testar suas habilidades em resolver equações.

sistematiZando

O filme “Uma mente brilhante” retrata a história da dura vida do matemático 
John Nash (Russel Crowe). Sua incrível capacidade de decifrar códigos e 
padrões acaba lhe rendendo um emprego no governo norte-americano. O 
seu objetivo é a procura de uma “Ideia original” que revolucionasse as teorias 
econômicas. O reconhecimento pelo seu trabalho acontece em 1953, após 
ter Nash realizado alguns trabalhos no Pentágono ao decifrar códigos russos. 
O resto do filme segue uma trajetória repleta de desafios, em que Nash luta, 
não só contra a esquizofrenia, mas também contra todos aqueles que não 
acreditavam na sua recuperação. O filme termina com o reconhecimento pelo 
qual Nash tanto ansiava: o Prêmio Nobel de Economia em 1994, pelo seu 
contributo na Teoria dos Jogos.

espaço Cultural
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