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A produção didática A Modelagem Matemática na sala de aula: uma estratégia em 

busca do uso racional de energia se caracteriza como uma Unidade Didática, a 

qual se justifica haja vista o quadro de desinteresse motivado pelo ensino de 

Matemática marcado pela formalização de conceitos, exacerbada preocupação 

com o treino de habilidades e formas mecânicas de repetição de processos sem a 

devida compreensão, onde impera a ausência do pensar e do agir. Dessa forma, 

sair de aulas expositivas onde os alunos são meros espectadores e de conteúdos 

que nada significam para os alunos é uma necessidade urgente. Em outras 

palavras, o que está sendo ensinado não está aliado com a realidade do aluno. A 

integração da Matemática com situações da realidade pode contribuir de maneira 

significativa para a formação de alunos críticos e reflexivos, uma vez que cada vez 

mais se exige a existência de cidadãos preparados e com capacidade de 

reconhecimento de problemas que não são claramente formulados. Assim, 

constata-se que não há como negar a grande importância da Matemática no 

cotidiano das pessoas. 

Nesse contexto, acredita-se ser importante ao professor da disciplina rever sua 

metodologia em sala de aula, e adotar aquela que consiga subsidiar o aluno para 

o enfrentamento de situações do seu cotidiano e para o exercício da cidadania, 

pois é certo que para exercê-la é necessário saber calcular, medir, raciocinar, 

argumentar e tratar as informações estatisticamente. 

Cabe aos educadores de Matemática cumprir a função social da disciplina fazendo 

com que esta esteja envolvida com as questões ambientais, sejam de ordem 

econômica, política ou social. 

Isso posto, pretende-se pesquisar a contribuição da Modelagem Matemática para 

a formação crítica e atuação responsável do aluno no espaço em que vive. 

Esta Unidade Didática é direcionada a alunos da Educação Básica. Será 

implementada com alunos e alunas de 8ª série (9º ano) do Colégio Estadual 29 de 

Novembro - Ensino Fundamental e Médio do município de Araruna, durante o 

Segundo Semestre Letivo de 2011, e tem como objetivo integrar os conteúdos 

matemáticos à realidade dos alunos de modo a contribuir para melhor 

aprendizagem e uma formação consciente e responsável para o consumo racional 

de energia. 

 

 

 

Foi elaborada partindo do pressuposto de que a Modelagem é uma estratégia de 

ensino na qual os alunos transformam problemas do dia-a-dia em problemas 

matemáticos.  

A Unidade Didática inicia com um texto reflexivo sobre a forma como o homem 

tem tratado o nosso Planeta. Em seguida traz a seguinte abordagem: 

APRESENTAÇÃO 

 

PROCEDIMENTOS 
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-Origem e importância da eletricidade para o homem; 

-Impactos ambientais provocados pela construção de hidrelétricas; 

-Consequências do consumo exagerado de energia para o meio ambiente; 

-Apagão e horário de verão; 

-Inundação das Sete Quedas; 

-Polêmica sobre a construção da Usina de Belo Monte; 

-Hábitos que provocam o consumo desnecessário de energia; 

-Consumo de energia dos eletrodomésticos; 

-Utilização adequada dos equipamentos; 

-Tributos cobrados na conta de energia; 

-Realização de cálculos do quanto se gasta pela energia consumida na residência. 

Os temas abordados são intercalados por atividades diversificadas, numa 

linguagem adequada à faixa etária a que se destina, permitindo uma participação 

ativa dos alunos. 

 

Atividades Tempo  

01-Pesquisando a origem e a   

importância da energia elétrica 

02 horas aula 

02-Aprendendo sobre os impactos 

ambientais 

02 horas aula 

03-Apagão e horário de verão: 

     Medidas para economizar energia 

02 horas aula 

04-A inundação das Sete Quedas: Um 

     grande impacto ambiental 

02 horas aula 

05-Dando uma de detetive! 

06-Vivendo na pele... 

02 horas aula 

07-Explorando a fatura de energia 

08-Exercendo a cidadania 

02 horas aula 

09-Como calcular o consumo dos     

aparelhos elétricos que tenho em 

casa? 

04 horas aula 

10-Quanto se paga pela energia  

consumida na residência? 

04 horas aula 

11-Trabalhando com a fatura de 

energia 

06 horas aula 

12-Representação gráfica de uma 

função afim 

06 horas aula 

 

 

Serão utilizados como recursos didáticos: TV pen drive, Laboratório de 

Informática, slides, vídeos do You Tube e textos. 

O tempo necessário para a implementação da Unidade Didática será em torno de  

32 horas aulas, no segundo semestre de 2011. 
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O conteúdo matemático a ser trabalhado será função afim; porém outros 

conteúdos poderão ser abordados.  De forma interdisciplinar será feita abordagem 

sobre preservação ambiental. 

 

 

 

 

Como o desinteresse em sala de aula no ensino fundamental tem sido motivo de 

muita preocupação para a maioria dos professores, principalmente para os que 

ministram Matemática, por ser esta disciplina marcada por uma cultura 

generalizada de que é difícil de ser aprendida, principalmente por aqueles que 

julgam não possuir aptidão para a realização de cálculos, adotar a metodologia da 

Modelagem Matemática parece ser um caminho viável a ser percorrido. A Unidade 

Didática da forma como foi estruturada, partindo de um problema real que é a 

degradação do meio ambiente provocados pela construção de hidrelétricas que se 

fazem cada vez mais necessárias devido ao consumo irracional de energia, pode 

fazer com que o aluno sinta-se motivado e envolvido com a problemática, sem dar-

se conta dos conteúdos matemáticos propriamente ditos, que tanto o amedronta. 

Assim, recomenda-se a sua utilização com alunos e alunas de 8ª série (9º ano), 

haja vista que, além da posssibilidade de aprendizagem sobre função afim ainda 

poderão desenvolver uma consciência crítica em relação ao meio ambiente e 

cidadania. 

 

 

 

 

 

Os alunos serão avaliados de forma contínua e diagnóstica, com predomínio dos 

aspectos qualitativos sobre os quantitativos, em todas as atividades realizadas, 

levando-se em consideração o desempenho de cada um, dentro de suas 

limitações, permitindo uma revisão de postura dos componentes envolvidos na 

implementação da Unidade Didática. A avaliação poderá ser realizada por meio de 

relatórios escritos pelos alunos, pesquisas, leitura de textos, participação nos 

debates, realização e descrição detalhada dos cálculos, os quais permitirão ao 

professor verificar se os alunos conseguiram formar os conceitos sobre o conteúdo 

estudado. Também poderá ser utilizada a produção escrita dos alunos quando 

estes buscam o modelo matemático pedido. 

 

 

CONTEÚDOS DE ESTUDO 

 

RECOMENDAÇÕES 

PROPOSTA DE AVALIAÇÃO 
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A Terra...nossa morada! 

                      

                                                
                                                                      Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TerraformedMarsGlobeRealistic.jpg 

 

                A Terra é a nossa morada. Nela temos (não sabemos até quando) 
condições de sobrevivência, diferentemente do que ocorre em outros planetas. 
Mas, como o homem vem tomando atitudes imediatistas e egoístas, muito em 
breve teremos essas condições prejudicadas.  Nosso planeta já tem mostrado 
sinais de descontentamento e esgotamento com relação ao que temos feito. Rios, 
mares e oceanos têm sido utilizados como depósitos de lixo, o ar tem ficado 
sufocado com fumaças advindas das fábricas, o solo sugado em todos os seus 
nutrientes e espécies animais e vegetais tem sido exterminadas por completo. 
             O que se percebe é que poucos têm uma real preocupação com a vida 
futura nesse planeta. E você o que sabe sobre isso?  
             Muitos dos recursos que a Terra nos proporciona não são inesgotáveis. 
Outros, para serem usufruídos, provocam danos muitas vezes irreversíveis ao 
planeta. 
             Na vida agitada que levamos, na maioria das vezes não nos damos conta 
de tudo que está ocorrendo não é mesmo? 
           Atitudes simples de cada um de nós poderiam fazer a diferença.  
   
       Pense nisso!                   

  
 
                      
 

    
 

                                          Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Bonhomme.png 
 

 
 
 

Terra!? 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TerraformedMarsGlobeRealistic.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Bonhomme.png
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               Vários são os problemas ambientais que os homens têm provocado em 
nosso Planeta. Dentre eles, destacamos aqui aqueles provocados pela construção 
de usinas hidrelétricas. Como muitas pessoas utilizam a energia de forma 
desordenada e irracional, cada vez mais, novas usinas precisam ser construídas 
para atender a crescente demanda. 
            A eletricidade faz parte do nosso dia-a-dia. Desde a sua descoberta, 
tornou nossas residências mais confortáveis. Quando acendemos uma lâmpada, 
usamos a geladeira, o rádio, o computador ou ligamos a televisão, estamos 
consumindo energia. 
            Muitas coisas das quais você pode não se dar conta, dependem da 
energia: a iluminação das ruas e avenidas, os aparelhos de diagnósticos nos 
hospitais, as máquinas das fábricas, os semáforos nos cruzamentos que tornam o 
trânsito mais organizado e seguro, o ventilador de sua sala de aula, o sinal de 
entrada das aulas em sua escola etc.       

 

                                                    

                      
Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Photographs                 

               Então, como você imagina que seria sua vida hoje sem tudo isso? Imagine 
ficar algumas noites à luz de vela ou lampião. Ou então ter que esquentar a água 
no fogão para tomar o seu banho. Aposto que não tem se preocupado muito com 
isso, não é? 

            Sabe de onde vem a energia que você utiliza? Sabe quanto sua família 
paga por ela todos os meses? 
 

               
               Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tox_caution.svg                                                        
                                                                                              Vejamos então!                       
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PESQUISANDO A ORIGEM E A IMPORTÂNCIA DA ENERGIA 

ELÉTRICA  

Realize uma pesquisa sobre a origem da energia 

elétrica e sua importância para a humanidade. 

Escreva a seguir os aspectos mais importantes. 

 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

 

As fontes de 

energia classificam-se 

em duas categorias 

principais: as 

renováveis e as não-

renováveis. As fontes 

renováveis são as que 

nunca se esgotam 

porque podem ser 

produzidas pelo ser 

humano na agricultura 

(lenha e álcool de 

cana-de-açúcar, por 

exemplo) ou obtidas a 

partir de recursos 

naturais considerados 

inesgotáveis (energia 

hidrelétrica, solar, 

eólica, geotérmica, 

das marés e outras). 

Já o petróleo, o carvão 

mineral e o gás 

natural, entre outros, 

são fontes de energia 

não-renováveis, 

porque não temos 

condições de produzi-

los. 

 

 

Fonte: Trilhas da 

Geografia, p. 119, v. 3, 

São Paulo, Scipione, 

2000. 

 ATIVIDADE 01 
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                                                APRENDENDO SOBRE OS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

 

 

 

 

 

 

Após ter assistido os vídeos, anote abaixo o que achou mais relevante e 

depois troque idéias com os colegas.      

                                                                           Fonte:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nuvola_clipboard_lined.svg 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Responda:  
Quais as consequências do consumo exagerado de energia para o meio 
ambiente? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 

Com o aumento da população, das atividades econômicas e do 
consumo desordenado de energia, cada vez mais novas usinas 
hidrelétricas precisam ser construídas. 90% da energia que 
consumimos no Brasil provêm dessa fonte. Esse fato provoca 
sérios impactos ambientais. É o que veremos agora por meio 
de vídeos: 
Impactos Ambientais da Hidrelétrica de Tucuruí (PA). Disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=wq8z3yy44nc 
Impactos Ambientais causados por construção de hidrelétricas. Disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=-I5t0CSBSto&feature=related 
 

ATIVIDADE 02 

22222222222

2 

http://www.youtube.com/watch?v=wq8z3yy44nc
http://www.youtube.com/watch?v=-I5t0CSBSto&feature=related
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APAGÃO E HORÁRIO DE VERÃO : Medidas para economizar  energia 

 

 

 

 

                

 

                                                 
                                                                                                 Fonte:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Book3.svg 

 
 Anote a seguir as informações mais importantes. 
 

"APAGÃO" 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

"HORÁRIO DE VERÃO" 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

                                         

Você já deve ter ouvido falar sobre “apagão”. Também tem 

conhecimento de que todo o ano na maior parte do Brasil 

adota-se o “horário de verão” como medida para economizar 

energia. Proponho que você realize uma pesquisa sobre isso, 

utilizando o Laboratório de Informática do seu colégio e 

debata com seus colegas. 

ATIVIDADE 03 
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A INUNDAÇÃO DAS SETE QUEDAS: Um grande impacto ambiental   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           X                             

      Foto: Sueli A. Francischini da Silva                                                                                         Foto: Sueli A. Francischini da Silva                             

      

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

A inundação das Sete Quedas ocorrida em 1982 é um dos 

maiores exemplos de impacto ambiental provocado pela 

construção de uma hidrelétrica. Faça uma pesquisa sobre isso e 

pesquise também sobre a polêmica que envolve a construção 

da Usina de Belo Monte. Escreva abaixo os aspectos mais 

relevantes e debata com seus colegas. 

 

 

ATIVIDADE 04 
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DANDO UMA DE DETETIVE! 

 

É hora de você dar uma de detetive! Observe em sua casa 
quais hábitos tem provocado consumo desnecessário de 
energia. Anote no quadro abaixo. 
Discuta com seus colegas medidas para eliminar tais hábitos. 
                                                     

                                                               
                                                                                                                 Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Searchtool.svg       
 
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

 ATIVIDADE 05 
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                                                  VIVENDO NA PELE... 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:El_panorama_de_las_velas. 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

                                                Fonte:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Earthman.jpg 

                                                                                                  

Olá pessoal, estou aqui 

para propor um desafio!  

Que tal vocês passarem 

24 horas sem usar 

energia elétrica? 

          UM DIA SEM USAR ENERGIA ELÉTRICA                                          

 

ATIVIDADE 06 

Será que vão 

conseguir? 

Está na hora de se 

preocuparem mais 

com o Planeta! 
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                                                                              Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Crystal_clear_right_to_left.png 

 Debata com os colegas essa experiência e escreva a seguir: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Em equipe, escolham uma fatura de energia entre as do grupo, 
pesquisem os itens abaixo e preencham a tabela. 

 
 

            ITEM VALOR 
Valor de consumo 
 

KWh _________________________ 
 

Consumo médio por dia 
 
Tarifa cobrada por KWh 
 

KWh _________________________ 
 
R$  ___________________________ 
 

Composição dos valores da fatura 
 
-Energia............................................... 
 
-Distribuição......................................... 
 
-Transmissão....................................... 
 
-Encargos ........................................... 
 
-Tributos ............................................. 

 
 
R$ ___________________________ 
 
R$___________________________ 
 
R$___________________________ 
 
R$___________________________ 
 
R$ ___________________________ 
 
 

Iluminação pública R$ ___________________________ 
 

 
Valor a pagar 
 

 
R$   __________________________ 

 

     EXPLORANDO A FATURA 

    DE ENERGIA    

      

    Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brokken_redirection.svg 

 

ATIVIDADE 07 
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                            EXERCENDO A CIDADANIA  

                                                           
                                                                                                                                          
  Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aiga_information_.svg                       Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aiga_cashier_inv.gif 

Você acha justa a quantidade de tributos pagos na fatura de energia?  
Acha que são aplicados adequadamente em benefício da população? 
Leia o texto abaixo, debata com os colegas e responda as questões 
acima. 

 
Tributos e Encargos na Conta de Luz: Pela Transparência e Eficiência 
 
Uma análise da tributação no setor elétrico revela a carência de balizamento em princípios. 
Há múltiplos tributos para os mesmos fatos geradores e bases de cálculo. Há múltiplos 
encargos para a mesma finalidade. Recursos de encargos são aplicados para objetivos 
outros que os de suas finalidades originais. E, ainda, os tributos são cobrados de forma 
indireta, fazendo com que contribuintes e consumidores de energia não tenham percepção 
sequer aproximada sobre a real carga tributária embutida na tarifa de eletricidade. 
Observando a evolução do sistema tributário ao longo do tempo, percebe-se que a situação 
atual é fruto de um “pragmatismo tributário” em que mudanças no sistema têm sido pautadas 
pela necessidade de arrecadar mais fundos para o governo de maneira rápida, previsível e 
não transparente. Assim, o governo vem aumentando as alíquotas e introduzindo novos 
tributos sobre o setor elétrico sem uma avaliação de seus impactos sobre o bem-estar social, 
considerando apenas a sua relativa facilidade de implementação e eficácia na arrecadação. 
O setor elétrico é um alvo predileto do fisco porque a energia elétrica é um bem de consumo 
universalizado, proporcionando uma ampla base de arrecadação, o que permite arrecadar 
muitos recursos de maneira dispersa, de forma pouco visível, despertando pouca ou 
nenhuma resistência dos contribuintes. Soma-se a este quadro o fato de o consumo de 
energia elétrica ser pouco sensível ao preço uma vez que a eletricidade é um bem essencial 
para o qual não há substitutos com características semelhantes. Com isso, o seu 
encarecimento devido à incidência de tributos não leva os consumidores a reagir via redução 
do consumo. A consequência concreta e mensurável é que a carga tributária sobre o setor 
elétrico hoje é substancialmente maior do que a carga que incide sobre os demais setores da 
economia brasileira. Como onerar a energia elétrica com tributos não faz sentido, dada a sua 
essencialidade e o seu papel estratégico como insumo de produção, o Instituto Acende Brasil 
elaborou uma série de propostas tendo por foco, além da redução da carga tributária sobre o 
setor, a melhora no nível de transparência da tributação e na governança da aplicação de 
recursos de encargos setoriais. 
Os tributos visíveis ao consumidor na sua conta de luz não refletem a carga tributária total 
que incide sobre os consumidores de energia elétrica. Existe uma série de outros tributos e 
encargos pagos pelas concessionárias de distribuição que não são destacados na conta de 
energia elétrica ou que são cobrados dos elos à montante da cadeia produtiva do setor 
elétrico. 
Em outras palavras, além das empresas distribuidoras, elo visível para o consumidor, 
também pagam impostos as empresas de geração e transmissão. 
 
Fonte: INSTITUTO ACENDE BRASIL // Edição nº 2 / NOVEMBRO de 2010 

 

                         

 ATIVIDADE 08                          

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aiga_information_.svg
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COMO CALCULAR O CONSUMO DOS APARELHOS ELÉTRICOS QUE 

TENHO EM CASA?   

Fonte:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Calculadora_cient%C3%ADfica_Famaprem_CPC-400.jpg 

 
Para começar, você precisa saber o que significa Quilowatt-hora (kWh)1? 
 

Quilowatt-hora (kWh) é a unidade de medida do consumo de energia dos 

aparelhos. Corresponde à potência do aparelho (em quilowatt - kW) multiplicado 

pelo tempo (em hora - h) de utilização deste aparelho. 

 
 Ao trabalho! 

 

a) Anote na tabela a seguir os eletrodomésticos mais utilizados em sua 

residência, observe qual é a potência em Watts e o tempo em horas de 

utilização de cada aparelho em um mês. Em seguida calcule o consumo de 

cada aparelho em kWh. Caso não encontre a potência de alguns aparelhos, 

pesquise no site da Copel. 

Observe: 

 

 

 

                                                           
1 Definição disponível no site da Copel, área Educação/curiosidades/perguntas 

frequentes/infantil: 

http://www.copel.com/hpcopel/root/nivel2.jsp?endereco=%2Fhpcopel%2Froot%2Fpagcopel2.

nsf%2Fdocs%2F39EB152E8014FCEE03257428006ECC35#3 

 

 

Como o consumo dos aparelhos é medido em watts (W), e precisamos 

converter essa potência em Quilowatts (KW), podemos utilizar a seguinte 

relação:     Sendo 1KW = 1000 W, logo KW = 
 

    
 

 

 ATIVIDADE 09 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Calculadora_cient%C3%ADfica_Famaprem_CPC-400.jpg
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Aparelho 

Elétrico 

Potência em 

Quilowatts 
(kW) 

Tempo de 
uso 

por dia (h) 

Quantidade 
de 

dias de uso 
no mês 

Consumo 

mensal 

em kWh 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Aposto que ficou surpreso com o resultado, não é mesmo?     

 

 

   

 

b) Qual é o aparelho elétrico que mais consome energia? 
 
      
 
c) Calcule o consumo total em kWh desta residência em um mês e observe se 
a quantidade obtida se aproxima do valor apresentado na fatura de energia 
elétrica. Comente. 
 
 
 
 

OBSERVE NA TABELA E RESPONDA: 



 

 

 

18 

d) Descreva o processo utilizado para calcular o consumo mensal em kWh de 
cada aparelho. 
 
 
 
 
e) Debata com seus colegas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   

                                        

 

 QUANTO SE PAGA PELA ENERGIA CONSUMIDA NA RESIDÊNCIA? 

                                                                              

a) A partir da tabela da atividade anterior calcule o valor a ser pago no final do 

mês pelo consumo em kWh de cada aparelho elétrico. Para saber o valor da 

tarifa cobrada por kWh, é só pesquisar na fatura de energia. 

Aparelho Elétrico 
 

Consumo mensal 
em kWh 

Valor pago (R$) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

-A utilização adequada dos equipamentos e a importância dos equipamentos 
com selo procel.   

 

                                       Fonte: http://www.eletrobras.com/elb/procel/main.asp?TeamID={95F19022-F8BB-4991-862A-1C116F13AB71} 

 

ATIVIDADE 10 
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b) Será que o valor total pago pelo consumo em kWh destes aparelhos se 

aproxima do valor apresentado na fatura de energia elétrica? Observe o que é 

cobrado na fatura além dos kWh. Comente sua resposta. 

 

c) É possível alterar o valor a pagar em reais, sem alterar o consumo (kWh)? 

Justifique sua resposta. 

 

d) Nessa situação, do que depende o valor a pagar? Nesse caso qual é a 

variável dependente e qual é a variável independente? 

 

e) O consumo mensal em kWh pode ser um valor negativo? A que conjunto 

numérico pertence os valores que a variável consumo pode assumir? 

 

f) Observe que para cada consumo existe um valor a pagar. A que conjunto 

numérico pertence os valores assumidos pela variável valor pago? 

 

            Observe que o conjunto de valores que a variável independente pode 

assumir chama-se domínio da função e é indicado por D.  

            O conjunto formado por todos os valores que a variável dependente 

assume e que correspondem a algum valor do domínio é chamado conjunto 

imagem da função e é indicado por Im. 

 

g) Descreva o processo utilizado para obter o valor pago (R$) pelo consumo 

em kWh de cada aparelho. 

 

h) Escreva uma expressão matemática que traduza os cálculos utilizados para 

encontrar o valor pago em reais pelo consumo mensal em kWh de cada 

aparelho. Utilize letras para representar as variáveis envolvidas e especifique o 

que cada uma delas representa. 
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A expressão matemática que você escreveu representa o valor 

pago em reais em função do consumo mensal de cada aparelho 

em kWh. 
 

TRABALHAN   

TRABALHANDO COM A FATURA DE ENERGIA 

                         

 

a) Analisando novamente sua fatura de energia, especifique os valores que são 

cobrados além do consumo mensal em kWh dos aparelhos. Desses valores, 

existe algum valor que não está inserido na tarifa de consumo? Justifique sua 

resposta.  

 

b) Como calcular o valor a pagar na conta de energia elétrica de acordo com o 

consumo em kWh? Escreva uma expressão matemática que traduza sua 

resposta. 

 

 

c) Utilizando o consumo mensal em kWh e observando o valor pago na sua 

conta de energia elétrica, verifique se a fórmula que você escreveu é válida. 

 

ATIVIDADE 11 
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Observe que para cada valor de consumo em kWh existe apenas um valor a 

pagar correspondente. Essa expressão que você escreveu representa a lei de 

formação da função que fornece o valor a pagar, pelo consumo mensal em 

kWh. 

Toda função como essa que você construiu é uma função afim, e pode ser 

definida por uma fórmula do tipo: y= ax+b, com a ≠ 0 

Onde:  

 a e b representam números reais e denominamos por coeficientes 

angular e linear, respectivamente; 

 x é a variável independente; 

 y é a variável dependente; 

 x e y representam números reais 

Definição baseada em Mori e Onaga (2006, p. 248) 

d) Considerando a definição acima e a função que você construiu no item b), 

indique: 

-Coeficiente angular: 

-Coeficiente linear: 

-Variável dependente: 

-Variável independente: 

 

                                      

 

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE UMA FUNÇÃO AFIM  

Pense na seguinte questão: 

a) Seria possível traçar uma figura ou gráfico que representasse a maneira pela 

qual o valor a pagar varia em função do consumo em kWh? 

 

b) Utilizando a função que você construiu na atividade anterior, encontre o valor 

a ser pago correspondente a cada valor do consumo em KWh apresentado na 

tabela a seguir: 

 

ATIVIDADE 12   
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CONSUMO (kWh) VALOR A SER PAGO (R$) 

  0  

30  

60  

90  

120  

150  

180  

 

 

 

c) Na tabela acima, quais são os valores que representam o domínio e a 

imagem desta função? A quais conjuntos numéricos pertencem esse valores? 

 

 

 

            Note que para cada consumo (c) existe um valor (v) a ser pago, logo, 

podemos indicar cada linha da tabela com um par de números (c, v), o qual 

chamamos de par ordenado. 

 

 

d) Observe a tabela anterior e escreva todos os pares ordenados que 

relacionam o valor a ser pago pelo consumo em kWh. 

 

 

 

 

 

 

e) Represente os pares ordenados que você escreveu por pontos, na malha a 

seguir:              
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              O plano cartesiano é formado por duas retas perpendiculares, uma 

horizontal, que recebe o nome de eixo das abscissas, neste eixo são 

marcados os valores para a variável independente e uma reta vertical, que 

recebe o nome de eixo das ordenadas, no qual são marcados os valores da 

variável dependente 

Definição baseada em Ribeiro (2010, p. 143) 

f) Qual é a figura geométrica que representa os pontos distribuídos no gráfico? 

g) Na medida em que foi aumentando o consumo, o que aconteceu com o valor 
a pagar? 

h) Os pontos distribuídos no gráfico representam uma função crescente ou 
decrescente? 

 

            Quando o coeficiente a de uma função afim é positivo (a > 0), a 

função é crescente. Nas funções crescentes, aumentando-se os valores de 

x, os valores de y também aumentam. 

             Quando o coeficiente a é negativo (a < 0), a função é decrescente. 

Nas funções decrescentes, aumentando-se os valores de x, os valores 

correspondentes de y diminuem. 

   Fonte: (RIBEIRO, 2010, p. 165). 

0 
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