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A História mostra que os chefes de império que 

encorajaram o culto das Matemáticas, fonte 

comum de todas as ciências exatas, são também 

aqueles cujo reinado foi mais brilhante e cuja 

glória é mais duradoura.  
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APRESENTAÇÃO 

 

 
A História da Matemática pode oferecer uma importante contribuição ao 

processo de ensino e aprendizagem. Ao apresentar a Matemática como uma 

criação humana e ao mostrar as necessidades e preocupações de diferentes 

culturas, em diferentes momentos históricos, o professor cria condições para que 

os alunos desenvolvam atitudes mais criticas e menos passivas, pois segundo 

Cavalcante (2002, p.84) a matemática traz grandes contribuições para o 

desenvolvimento do aluno, pois ela tem relações estreitas com diversas áreas do 

conhecimento e da atividade humana.  

De acordo com o que preceitua a Secretaria de Estado da Educação, nas 

Diretrizes Curriculares Estaduais (DCE), ao abordar problemas da História da 

Matemática, o professor oportuniza aos alunos conhecerem a ciência como campo 

do conhecimento que se encontra em construção. Segundo as DCE (2008): 

 

“É importante entender a história da Matemática no contexto da prática 
escolar como componente necessário de um dos objetivos primordiais da 
disciplina, qual seja, que os estudantes compreendam a natureza da 
Matemática e sua relevância na vida da humanidade”. (DCE 2008, p. 66). 

 

Conforme as DCE apud Miguel e Miorim (2004): 

 

“A história deve ser o fio condutor que direciona as explicações dadas aos 
porquês da Matemática. Assim, pode promover uma aprendizagem 
significativa, pois propicia ao estudante entender que o conhecimento 
matemático é construído historicamente a partir de situações concretas e 
necessidades reais (MIGUEL e MIORIM, 2004). 

 

A História da Matemática auxilia o educador no desempenho de seu papel 

no processo de ensino-aprendizagem, pois somente através de um conhecimento 

de nosso passado é que poderemos entender nossa situação presente ativando 

nossa criatividade para propor um futuro melhor (D’AMBRÓSIO, 2007). Dando 

significado aos “por quês” matemáticos e que há uma resposta dentro da sua 

própria história.  

Segundo Fauvel, citado por Brito e Mendes (2009 p.9): 

 
A importância do uso da história no ensino de matemática justifica-se 
pelos seguintes fatos: 
1) A história aumenta a motivação para a aprendizagem da matemática; 
2) Humaniza a matemática; 
3)Mostra seu desenvolvimento histórico por meio da ordenação e 
apresentação de tópicos no currículo; 
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4) Os alunos compreendem como os conceitos se desenvolveram; 
5) Contribui para as mudanças de percepções dos alunos com relação à 
matemática, e 
6) Suscita oportunidade para a investigação em matemática. 

 
A História da Matemática une diversas dimensões da matemática, e 

possibilita aos alunos a motivação e justificativa para construir o saber matemático 

dentro da sua realidade, valorizando os conhecimentos produzidos pela história da 

humanidade.  

Perante insistentes perguntas dos alunos sobre o porquê aprender alguns 

conteúdos de matemática, onde tais conteúdos são utilizados, quem inventou a 

matemática, entre tantos outros questionamentos, nota-se a importância de utilizar 

a história da matemática para que o aluno perceba e conheça a matemática como 

uma criação humana e como ciência que se encontra em construção. 

 A abordagem histórica poderia levá-los à compreensão da necessidade e do 

surgimento de tais conteúdos como nos traz o PCNs. 

 

[...] Em muitas situações, o recurso à História da Matemática pode 
esclarecer idéias matemáticas que estão sendo construídas pelo aluno, 
especialmente para dar respostas a alguns “porquês” e, desse modo, 
contribuir para a constituição de um olhar mais crítico sobre os objetos de 
conhecimento. PCNs (1998,43). 

 

OBJETIVOS 

 

 Utilizar a história da matemática como auxiliar no ensino de conteúdos 

matemáticos. 

 Apresentar a Matemática como concepção humana; 

 Mostrar as razões pelas quais as pessoas produzem Matemática; 

 Relacionar a matemática com outras áreas do conhecimento; 

 Estimular a curiosidade intelectual e pensamento abstrato. 

 

Para atingir esses objetivos, será elaborada uma Unidade didática que será 

aplicada aos alunos do colégio estadual professora Ângela Sandri Teixeira 

localizado na Rodovia dos minérios km 21,5 Bairro de Tranqueira Almirante 

Tamandaré – PR matriculados no 1º ano do ensino médio no período matutino no 

ano de 2015. 
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Temática 

 

História da Matemática e História da Humanidade. 

 

Objetivo 

 

 Apresentar a Matemática como concepção humana; 

 Mostrar as razões pelas quais as pessoas produzem Matemática; 

 

Material necessário 

 

 Cartolina em duas cores, pincéis atômicos, lápis, canetas coloridas e lápis 

de cor. 

 Laboratório de Informática com acesso ao site de busca Google acadêmico 

e Cielo. 

 Livros da Biblioteca – Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 

Médio FNDE. 

 

Referências para os alunos utilizarem na pesquisa. 

 
ALMEIDA, Manuel de Campos. Origens da Matemática: a pré-história da 
matemática, vol. I: A matemática paleolítica/Manuel de Campos Almeida; Prefacio 
de Ubiratan D’Ambrosio. – Curitiba: Editora Progressiva, 2009.  

 

_______, Manoel de Campos. Origens da matemática: A pré-história da 
matemática: o neolítico e o alvorecer da história/Manoel de Campos Almeida. – 
Curitiba, PR : Progressiva, 2011.  

 

EVES, Howard. Introdução à Historia da Matemática /Howard Eves; 
tradução:Hygino H. Domingues – Campinas, SP: Editora Unicamp, 2004. 

 

GUEDJ, Denis.  O teorema do papagaio/Denis Guedj; tradução Eduardo Brandão. 
– São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 
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MAOR, Eli. e: a História de um número/ Eli Maor; tradução de Jorge Calife. - 
4ªed. – Rio de Janeiro: Record, 2008. 
 
 

Metodologia 

 

Assistir os dois vídeos indicados abaixo: 

 

Enviado em 13/01/2011 

Sinopse 

 
“Vídeo "A Linguagem do Universo", em que Marcus du Sautoy, doutor em Matemática pela 

Universidade de Oxford, nos leva em uma viagem pela história dessa disciplina fundamental. Sem a 

Matemática teria sido inviável o desenvolvimento da física, química ou astronomia. Basicamente 

todos os campos do conhecimento dependem de estatísticas, geometria ou cálculo, por mais 

básicos que sejam. Marcus nos mostra como a Matemática fez parte do princípio da intelectualidade 

nas antigas civilizações.” 

 

Parte 1 

http://www.youtube.com/watch?v=ZXLDJ13lCBg#30mim e 12 seg. 

 
 

Parte 2 

http://www.youtube.com/watch?v=Qg0JkytlEsw27mim e 38 seg. 

 

 
 
 
 
 

Em seguida  

 Dividir a classe em grupos de no máximo cinco alunos. 

 Indicar para cada grupo o nome de três matemáticos. Para selecionar os 

matemáticos foi feita uma pesquisa com os matemáticos que abordam o 

conteúdo do ensino médio (Lista de matemático - Apêndice A). 

 
 
 

 
 

 
 Explicar aos grupos que a pesquisa deverá fornecer as seguintes 

informações sobre os matemáticos pesquisados:  

DICA 
Professor fica a seu critério o números de matemáticos, pois 

depende do tempo disponível para fazer o trabalho. 

DICA 
Se não tiver internet 
disponível para assistir pode 
ser usada a TV pendrive. 

http://www.youtube.com/watch?v=ZXLDJ13lCBg
http://www.youtube.com/watch?v=Qg0JkytlEsw
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- Em que período de tempo que eles fizeram suas descobertas  

- Quais foram essas descobertas  

- Quais os fatos da história da humanidade que se relacionam com a descoberta 

feita no mesmo período de tempo. 

- Referências bibliográficas: explicar aos alunos que as referências devem seguir 

as normas da ABNT. 

 Levar os alunos na biblioteca e no laboratório de informática para realizarem 

as pesquisas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Na sala de aula, após a coleta dos dados da pesquisa, o professor distribuirá 

as cartolinas para cada grupo e os alunos devem: 

- Dobrar cada cartolina ao meio ficando com dois retângulos de 50x33cm. 

- Usar a parte superior para representar o matemático pesquisado e a outra metade 

a parte inferior para representar os fatos da história do desenvolvimento da 

humanidade. 

 

Figura 1– Imagem modelo de cartaz.  Acervo da autora 

 
 Terminada a confecção dos cartazes, promover um debate na sala para que 

cada grupo  possa apresentar suas descobertas e expor suas opiniões. 

DICA 
A pesquisa sobre os principais fatos ocorridos na 
História da Humanidade poderá se feita em conjunto 
com a disciplina de História.  

DICA 
Perceba que a dobra da 
cartolina é a própria linha do 

tempo. 
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 Para finalizar a atividade organizar a linha do tempo da matemática unindo 

todos os cartazes dos grupos. Essa linha pode ser exposta no pátio do 

colégio ou na sala de aula, conforme figura abaixo. 

 
 

 
        Figura 2–Imagem do modelo de linha do tempo. Acervo da autora 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DICA 
Para padronizar a linha do tempo é necessário 
que os grupos recebam instruções para que usem 
o mesmo padrão no cartaz. 

 

DICA 
Tomar cuidado ao montar a linha do tempo, pois os 
trabalhos realizados dentro de um grupo podem não ficar 
na sequência, pois receberam matemáticos que podem 

estar em épocas distantes. 
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Tempo 

 

Tempo total necessário para desenvolver a atividade1: 9 aulas 

 

Cronograma 

 

Aulas1 e2 Assistir os vídeos no laboratório de informática ou TV pendrive 

 

Aula3 Organização dos grupos e divisão de tarefas orientações de como 

será a pesquisa, distribuição de material para a pesquisa. 

 

Aulas4 e 5 Pesquisa na biblioteca e laboratório de informática referente a 

História da Matemática e a Historia da Humanidade. 

 

Aulas 6 e 7 Confecção de cartazes com a construção de linha do tempo 

 

Aulas8 e 9 Apresentação em sala para os grupos e troca de informações. 

Exposição dos cartazes no pátio, para a comunidade escolar. 

 

 

 
Avaliação 

 

 A avaliação será feita observando a participação e do comprometimento 

durante a realização da atividade. Nestas ocasiões serão avaliadas a familiaridade 

com o tema, a coerência e a abrangência da argumentação adquiridos ao longo 

das atividades e o vocabulário usado na apresentação final do grupo e também 

será feita a autoavaliação, Apêndice B - Ficha de autoavaliação. 
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Temática 

 

 Elaborar situações problemas para os alunos com a linha do tempo e 

aplicação da matemática. 

 

Objetivo 

 

 Relacionar a matemática com outras áreas do conhecimento; 

 Mostrar as razões pelas quais as pessoas produzem Matemática. 

  

Material necessário 

 

 Os Cartazes elaborados pelos próprios alunos na linha do tempo. 

 Quadro negro e giz. 

 Material pessoal do aluno: Caderno, Lápis, régua, livro didático. 

 

Metodologia 

 

A Partir dos vídeos assistidos, da linha do tempo e das apresentações e 

argumentos feitos pelos alunos na atividade 1. Elaborar situações problemas: 

a) O que estava acontecendo na matemática no período do descobrimento do 

Brasil? Relacione. 

b) Qual ou quais os Matemáticos você relaciona com o plano cartesiano? 

c) Os matemáticos pesquisados desenvolveram pesquisas somente na área da 

matemática?  Se não em quais áreas se destacavam? 

d) Analisando os matemáticos pesquisados qual em sua opinião teve maior 

influencia para a matemática na atualidade? Justifique. 

 A partir das respostas dos alunos o professor poderá explicar a importância 

das descobertas matemáticas na evolução da humanidade. A partir daí trabalhar o 
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plano cartesiano. Antes de iniciar o conteúdo, relatar aos alunos um pouco da 

história da cartografia, onde o plano cartesiano pode ser muito aplicado. 

Os mapas são úteis não apenas por indicarem a localização de certos lugares, 

mas também por expressarem a visão de mundo das diferentes sociedades que os 

elaboraram. Eles exibem o conhecimento de diversas culturas sobre a Terra, 

revelando, portanto, diferentes tempos e modos de viver. 

Conhecer a história da Cartografia e aprender a ler e interpretar mapas é, 

portanto, fundamental para a compreensão e a análise histórico-geográfica do 

mundo contemporâneo. Também é preciso destacar a importância da cartografia 

como instrumento de representação da realidade. 

Cláudio Ptolomeu (98 – 168 d.C.) – Matemático grego que viveu em Alexandria, 

no Egito, foi talvez o mais influente geógrafo da antiguidade. Ele produziu uma obra 

em 8 volumes intitulada Geografia, que foi traduzida para o latim em 1405 e 

influenciou a então nascente cartografia moderna. O ultimo desses volumes traz 

uma coletânea de mapas da Grécia e de seus arredores, assim como uma 

descrição de procedimentos técnicos para a construção e a projeção de mapas. 

(SILVA, 2013). 

Após relatar, brevemente, aos alunos sobre a história da cartografia e sua 

importância para mundo contemporâneo relacionar a utilização do plano cartesiano 

nas coordenadas geográficas. 

Iniciar o estudo do plano cartesiano contando aos alunos um fato curioso a 

respeito de sua possível criação: Segundo a história há um fato curioso sobre a 

criação do plano cartesiano. Dizem que o filósofo e matemático francês René 

Descartes estava descansando na cama quando viu uma mosca pousada na 

parede. Descartes ficou pensando como poderia explicar a outra pessoa qual era a 

posição exata da mosca na parede. Então ele imaginou duas retas 

perpendiculares: uma horizontal e outra vertical e que se fossem marcados 

números nessas retas, elas serviriam para localizar a mosca. (MAOR, 2008) 

Para determinar a localização de um ponto no plano, utilizamos o chamado 

sistema cartesiano ortogonal que é estabelecido por duas retas orientadas, 

denominadas eixos, perpendiculares entre si num ponto O.  

 

Os eixos são identificados pelas letras x e y. 

O eixo Ox é denominado eixo das abscissas. 

O eixo Oy é denominado eixo das ordenada. 
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Esses eixos perpendiculares entre si dividem o plano em quatro regiões, 

chamadas quadrantes. 

 
Figura 3– imagem da representação do plano cartesiano e seus quadrantes.Acervo autora 

 

Qualquer ponto do plano pode ser localizado através desse sistema. 

 

O par ordenado de números reais que dá a localização do ponto no plano é 

chamado de coordenadas do ponto. Onde o primeiro número indica o 

deslocamento horizontal (sobre o eixo x) e o segundo número indica o 

deslocamento vertical (sobre o eixo y) sempre a partir da origem. 

 

Representar o ponto P(a, b). 

 
Figura 4– Imagem da representação do ponto P no plano cartesiano.Acervo autora 
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Observe o ponto P (a, b) onde: 

a é abscissa do ponto P  

b é a ordenada do ponto P  

(a, b) são Coordenadas do ponto P 

 

Assim para representar um ponto no plano cartesiano, precisamos de um 

par ordenado de números reais relacionados a esse ponto e que são as suas 

coordenadas. Não esqueça o primeiro elemento do par ordenado corresponde 

sempre à abscissa (x) e o segundo elemento à ordenada (y). 

Verificar a diferença entre as localizações dos pontos correspondentes aos 

pares ordenados A(2, 3) e B(3, 2). 
 

 
Figura 5– Imagem da representação dos pares ordenados no plano cartesiano.Acervo autora 

 

Assim é fácil verificar que dois pares ordenados são iguais se os primeiros 

elementos são iguais e os segundos elementos também são iguais, generalizando 

(   )   (   )          

 

Então: os pontos A (2, 3) e o Ponto B(3, 2) são diferentes. 

 

Sempre (   )  (   )         
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Após explicação, pedir para que os alunos construam em seu caderno um 

plano cartesiano ortogonal e represente os seguintes pontos: 

A (-2, 3), B (-1, 6), C(3, 4), D(0, 3), E (-5, 2), F(4, 0), G(0, 0), H(5, 5), I(-2, 0), 

J(-3, -1), K(5, -3), L(0, -5), M(- 4, 3).  

 

E agora responda: 

a) Qual o ponto que possui a menor abscissa? 

b) Qual o ponto que possui a maior ordenada? 

c) Quais os pontos que possuem ordenadas negativas? 

d) Quais os pontos que possuem abscissas positivas? 

e) Qual o ponto que representa a origem do sistema cartesiano? 

 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

 

Sistema de referência e posicionamento em que a intersecção de um 

paralelo (latitude) com um meridiano (longitude) forma uma coordenada 

geográfica. 

Segundo Silva (2013): 

Os paralelos e meridianos são círculos imaginários que envolvem a terra, 
cuja intersecção permite a localização de qualquer ponto sobre a 
superfície terrestre. Essa rede de paralelos e meridianos compõe as 
coordenadas geográficas. Nesse sistema de localização, a linha do 
equador e o meridiano base (Greenwich) funcionam como referências 
mundiais para se conhecer a posição de quaisquer elementos da 
superfície do planeta 

 

 
Figura 6– Imagem do globo terrestre demonstrando latitude e longitude. 

Fonte:http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=1059&evento=1 

http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=1059&evento=1


25 

 

 PDE - 2014 

Conforme Silva (2013): 
 

O Equador é o círculo máximo que corta a terra em um plano diametral, 
dividindo-a em dois hemisférios, Norte e Sul. A Latitude é a distância 
medida em graus de um ponto qualquer da Terra ao Equador; sua 
contagem vai de 0º(Equador) a 90º(pólos Norte e sul). Se conhecermos a 
latitude de um ponto na superfície terrestre, saberemos em que hemisfério 
ele se localiza. Não teremos sua posição exata, já que todos os pontos 
desse paralelo têm a mesma latitude. Èpreciso conhecer o meridiano do 
ponto, isto é sua longitude. 
A Longitude é a distância medida em graus de qualquer ponto da terra ao 
meridiano de Greenwich; essa medida varia de 0º (Greenwich) a 180º, 
para leste ou oeste.A intersecção entre um paralelo e um meridiano é 
única, por isso os pontos sobre a superfície terrestre apresentam latitudes 
e longitudes distintas. 

 

O Mapa - coordenadas geográficas tem tudo haver com o plano cartesiano 

ortogonal e suas coordenadas cartesianas. 

 
Figura 7–Imagem do sistema de mapeamento da Terra por meio de coordenadas geográficas. 

Fonte:http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=409&evento=5 

 
 

 Observe o desenho do plano cartesiano sobre o mapa 

 
Figura 8–Imagem do sistema de mapeamento da Terra por meio de coordenadas geográficas. 

Fonte:http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=409&evento=5 

 

http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=409&evento=5
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=409&evento=5
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Comparando temos: 

O eixo x do plano cartesiano ortogonal equivale à latitude que é linha horizontal do 

mapa. 

O eixo y do plano cartesiano ortogonal equivale à longitude que é linha vertical do 

mapa. 

Escreva em seu caderno as coordenadas geográficas dos pontos de 1 a 5. 

 

 
Figura 9– Imagem do Plano geográfico (MARTINI,2013) 

 

Respostas: 

 

O ponto 1 - 0º e 0º 

 

O ponto 2 - 30ºN e 120º O 

 

O ponto 3 - 90º S e 60º L 

 

O ponto 4 - 60º S e 180º O 

 

O ponto 5 - 60º S e 180ºL 

 
 

Ponto 3 - Levar o globo para sala e 
mostrar para o aluno que é possível 
determinar a latitude, pois a longitude 
esta no ponto de origem dos 

meridianos.  
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Tempo 

 

Tempo total necessário para desenvolver a atividade 2: 8 aulas 

 

Cronograma 

 

 Aula1 Respondendo as situações- problema propostos sobre a linha do 

tempo e explicar a importância das descobertas matemáticas na 

evolução da humanidade 

 

Aulas2 e 3 Conversando sobre história da cartografia e a historia do plano 

cartesiano e sobre os Matemáticos envolvidos  

 

 Aulas4 e 5 Conversando e construindo o Plano Cartesiano Ortogonal 

 

Aula 6 e 7 Conversando e representando as Coordenadas Geográficas. 

 

Aula 8 Comparando coordenadas cartesianas e coordenadas geográficas. 

 

 
 
 
Avaliação 

 

Respostas individuais nos problemas propostos no decorrer da atividade e ficha de 

autoavaliação no Apêndice B. 
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Temática 

 

Utilização de GPS - Sistema de Posicionamento Global e mapas interativos 

para se localizar no mundo. 

 

Objetivo 

 

 Relacionar a matemática com outras áreas do conhecimento; 

 Mostrar algumas razões pelas quais as pessoas produzem Matemática. 

 

Material necessário 

 

 Receptor GPS - Sistema de Posicionamento Global 

 Lápis, borracha, régua e caderno. 

 Internet 

 Laboratório de informática. 

 
Metodologia 

 

 Primeiramente vamos conhecer e entender como funciona um GPS - 

Sistema de Posicionamento Global. 

Assistir o vídeo indicado abaixo: 

 

As aventuras do Geodetetive 6: GPS :https://www.youtube.com/watch?v=2jEgSZwm-nk# 

9mim 57seg. 
 

Enviado em 21/03/2012 

 

Sinopse do vídeo. 

 

Arnaldo é um jovem muito curioso e sempre está à procura do saber. À noite mergulha nos livros, 
assume uma nova identidade, se transforma no Geodetetive e conta com colaboração de seu 
assistente Sagan em suas investigações. Certa noite, o Geodetetive conversa com o engenheiro 
agrícola Luis Gustavo que conhece todo o funcionamento de um GPS e a matemática envolvida em 
sua programação. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2jEgSZwm-nk
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Após assistir o vídeo podemos começar a questionar os alunos para que 

despertem a curiosidade e relacionem a História da Matemática e as criações 

humanas para resolver problemas da humanidade.  

Para que os alunos compreendam que algumas das construções feitas no 

passado são as bases que utilizamos hoje em dia nas tecnologias. 

Como funciona um GPS? 

Em que momento da história da humanidade foi criado o GPS? 

E para que foi criado? 

Para que o GPS é utilizado nos dias atuais? 

O que o GPS tem haver com  as coordenadas cartesianas? 

Para responder estas questões vamos utilizara dissertação abaixo: 

 

Desvendando a Matemática do GPS 

Título:  Desvendando a Matemática do GPS 

Autor: DAVI DANTAS LIMA 

Resumo: 

A presente monografia tem como objetivo evidenciar os princípios 
matemáticos por trás do funcionamento do Sistema de Posicionamento 
Global conhecido por GPS. Após uma abordagem geral da evolução 
ocorrida até chegarmos a essa tecnologia, demonstraremos alguns 
teoremas das geometrias: plana, espacial e analítica que, aplicados 
juntamente com alguns princípios da Física (velocidade média, 
velocidade da luz, efeito Doppler,...), nortearam os criadores desta 
poderosa ferramenta que determina com notáveis precisão e exatidão, 
em qualquer parte do globo terrestre incluindo a atmosfera, a hora e a 
posição (latitude, longitude e altitude) de um transmissor. E, a partir daí, 
sugerir atividades interdisciplinares, a serem desenvolvidas em nível de 
educação básica, que estimulem a curiosidade dos alunos pelos 
conhecimentos científicos nelas contidos 

URI: http://bit.profmat-sbm.org.br/xmlui/handle/123456789/438  

Data: 12-04-2013 

 

Arquivos neste Item 

Arquivos Tamanho Formato Visualizar 

2011_00326_DAVI_DANTAS_LIMA.pdf  5.164Mb PDF Visualizar/Abrir  

Este Item aparece na(s) seguinte(s) Coleção (ções) 

Trabalhos de Conclusão de Curso 

 

http://bit.profmat-sbm.org.br/xmlui/handle/123456789/438
http://bit.profmat-sbm.org.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/438/2011_00326_DAVI_DANTAS_LIMA.pdf?sequence=1
http://bit.profmat-sbm.org.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/438/2011_00326_DAVI_DANTAS_LIMA.pdf?sequence=1
http://bit.profmat-sbm.org.br/xmlui/handle/123456789/141
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Após responder as questões propostas dividir a turma em grupos de no Maximo 

três alunos. 

Cada grupo de alunos deverá ter um aparelho GPS ou um equipamento com 

acesso a internet para acessar o Google mapas (mapas interativo) assim podendo 

ter diferentes aparelhos entre os grupos é importante deixar que eles se 

familiarizem com os aparelhos que troquem ideias. 

 
 
 
 
 
 
 
 

O aluno utilizando o aparelho GPS ou o Google Mapas deve determinar a 

distância entre as cidades: 

Alm. Tamandaré a Curitiba – 15,4 km 

Alm. Tamandaré a Colombo– 9,8 km 

Alm. Tamandaré Rio Branco do Sul – 30,0 km 

Alm. Tamandaré a Itaperuçu– 17,5 km 

Alm. Tamandaré ao Litoral do Paraná (Guaratuba) – 158 km 

Alm. Tamandaré a São Paulo Capital – 414 km 

Alm. Tamandaré a Londrina – 394 km 

 
Tempo 

 

Tempo total necessário para desenvolver a atividade 3: 5 aulas 

Cronograma 

 

 Aulas 1 e 2 Assistir o vídeo e responder as questões propostas com o material 
de apoio 

Aulas 3e 4 Trabalhar a matemática do GPS relacionando com o plano 
cartesiano 

 Aulas 5 Distribuir o trabalho em grupo e verificar as respostas comparando- 
as entre os grupos. 

 
 
Avaliação 

 

Atividades de localização e determinação da distância entre as cidades e ficha de 

autoavaliação no Apêndice B. 

DICA 
O ideal é que os alunos 
utilizem o GPS dos celulares 
que eles dominam. 
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Temática 

 

Conhecer o software GeoGebra. 

 

Objetivo 

 

 Estimular a curiosidade intelectual e pensamento abstrato. 

 

Material necessário 

 

Laboratório de informática. 

 

Metodologia  

 
 
 
 
 
 
 

Organizando os alunos em grupos de no máximo três para que possam usar 

o computador e trocar informações. 

 Levar os alunos no laboratório de informática para que os alunos conheçam 

o software Geogebra. 

Conforme o Instituto Geogebra de São Paulo: 

O GeoGebra é um software de matemática dinâmica gratuito e 
multiplataforma para todos os níveis de ensino, que combina 
geometria, álgebra, tabelas, gráficos, estatística e cálculo numa 
única aplicação. Tem recebido vários prêmios na Europa e 
EUA.GeoGebra foi criado em 2001 como tese de 
MarkusHohenwarter e a sua popularidade tem crescido desde 
então. Atualmente, o GeoGebra é usado em 190 países, traduzido 
para 55 idiomas, são mais de 300000 downloads mensais, 62 
Institutos GeoGebra em 44 países para dar suporte para o seu uso. 
Além disso, recebeu diversos prêmios de software educacional na 
Europa e nos EUA, e foi instalado em milhões de laptops em vários 
países ao redor do mundo. 

DICA 
Professor para facilitar seu trabalho acesse o endereço 

http://www.cursou.com.br/educacao/curso-de-geogebra/ 

http://www.cursou.com.br/educacao/curso-de-geogebra/
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1º Passo: Acessar o software já instalado no computador clicando sobre o ícone 

GeoGebra. 

 

2º Passo: Abrir a Tela do GeoGebra. 

Barra de ferramentas – clicando na parte inferior de cada janela do menu, o 

GeoGebra abre mais possibilidades de ferramentas. 

 

 
Figura 10– Imagem da tela principal do software GeoGebra.Fonte: Autora 

 
 
3º Passo: Função do botão direito do mouse 
 

 
Figura 11– Imagem funções do botão direito do mouse software GeoGebra.Fonte: Autora 
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 Eixos- eixos coordenados. 

 Malha - grade no sistema de eixo. 

 Zoom - aumenta ou diminui o zoom da tela. 

 Eixo x: Eixo y - muda a escala dos eixos. 

 Exibir todos os objetos – Deixa visíveis objetos ocultos. 

 Visualização Padrão – retorna a visualização inicial. 

 Janela de visualização – propriedades. 

 

 

 

4º Passo: Para representar pontos no plano cartesiano com o GeoGebra. 

Ative a ferramenta novo ponto segunda janela. 

 

 

 
Figura 12– Imagem ferramenta de novo ponto software GeoGebra.Fonte: Autora 

 
 

 
5º Passo: Clique em um lugar distintos (qualquer lugar) da janela de visualização, 
para criar o ponto A na figura abaixo A = (1, 3). 
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.  
Figura 13– Imagem criando o ponto A software GeoGebra.Fonte: Autora 

 

6º Passo: Clique em um lugar distintos (qualquer lugar) da janela de visualização, 
para criar o ponto B na figura abaixo B = (5,1) 
 

 
Figura 14– Imagem criando o ponto B software GeoGebra.Fonte: Autora 

 
 

7º Passo: O Geogebra criará e nomeará dois pontos A e B e você poderá criar mais 
pontos para ficar familiarizado com o software. 
 

O software GeoGebra é um recurso que fornece condições que permitem a 

elaboração de situações que favorecem a construção de conhecimentos pelo 

aluno. Porém seu uso precisa ser mediado pelo professor a partir de atividades 

bem elaboradas (ARAÚJO E NÓBRIGA, 2010). 
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Tempo 

 

Tempo total necessário para desenvolver a atividade 4: 4 aulas. 

 
Cronograma 

 

 Aula1 e 2 Trabalhar os passos proposto no software Geogebra. 

 

 

Aula3 

Realizar atividade de representação de pontos no plano cartesiano 

explorando o software Geogebra. 

Aula 4 Autoavaliação. 

 

 
 

Avaliação: Ficha de autoavaliação no Apêndice B. 
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Temática 

 

Construir gráficos da função afim no laboratório de informática utilizando o 

GeoGebra. 

 

Objetivo 

 

 Estimular a curiosidade intelectual e pensamento abstrato 

 
Material necessário 

 
 Caderno, Lápis, Caneta, Régua e livro didático 

 
 Laboratório de informática 

 
Metodologia 

 
Utilizar o Plano cartesiano ortogonal construído historicamente relacionando-

o com a contemporaneidade do software GeoGebra para a construção do gráfico 

da função afim objetivando que o aluno compreenda que o gráfico de uma função 

afim é uma reta e ao alterar os coeficientes a função se altera. 

 Mas precisamos primeiro entender as Funções 

Conforme (SOUZA, 2010 p 46) 

Em Diversas situações do dia a dia é possível perceber grandezas 
que, de certa maneira, estão relacionadas.  Ao abastecer um 
veículo, por exemplo, as grandezas “quantidade de combustível” e 
“quantia a pagar” estão diretamente relacionadas. Muitas dessas 
relações podem ser descritas por um conceito matemático 
denominado função. O conceito de função é relativamente novo, 
visto que a maior parte de seu desenvolvimento ocorreu nos 
séculos XVIII e XIX, com contribuições de matemáticos como: 
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716), Isaac Newton (1642 – 
1727), Leonhard Euler (1707 – 1783) e Josep Fourier ( 1768 – 
1830). 
 

Pesquise no trabalho realizado na atividade 1 da linha do tempo e identifique 
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esses matemáticos o período em que se passou e veja a historia da humanidade  

se você consegue relacionar as funções. 

 

Exemplo 1: Para calcular o perímetro de um quadrado 

 

Figura 15– Imagem fórmula cálculo do perímetro de um quadrado. Fonte: Acervo da autora 

 

A cada valor que atribuímos à medida do lado do quadrado está associado um 

valor correspondente ao perímetro desse quadrado. 

 
Figura 16– Imagem da tabela de perímetro do quadrado. Fonte: acervo da autora 

 

Observe que o perímetro do quadrado está em função da medida de seu 

lado. Assim: “Perímetro do quadrado” é a variável dependente e a “medida do lado 

do quadrado”, a variável independente da função (SOUZA, 2010 p 47). 

 

DEFINIÇÃO DE FUNÇÃO 

 

A função pode ser definida como um tipo especial de relação: 
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Sejam A e B dois conjuntos não vazios e f uma relação de A em B. Essa 

relação f é uma função de A em B quando a cada elemento x do conjunto A está 

associado um e apenas um elemento y do conjunto B. Assim todos os elementos 

de A deve estar associado a algum elemento de B e um dado elemento de A deve 

estar associado a um único elemento de B. (GIOVANNI, 2005 p 112). 

 

DOMÍNIO, CONTRADOMÍNIO E A IMAGEM DE UMA FUNÇÃO 

 

O domínio(D) é constituído por todos os valores que podem ser atribuídos à 

variável independente,  

A Imagem (Im) da função é formada por todos os valores correspondentes 

da variável dependente. 

Uma função f com domínio em A e imagem em B será denotada por: 

 

𝑓: 𝐴 → 𝐵 (função que associa valores do conjunto A aos valores do conjunto B) 

 

𝑥 ⟼ 𝑦  𝑓(𝑥)(A cada elemento𝑥 ∈ 𝐴corresponde um único𝑦 ∈ 𝐵) 

 

Domínio = A 

Contradomínio = B 

Imagem = {𝑦 ∈ 𝐶𝐷 | y é correspondente de algum valor de x} 

 

Devemos tomar certo cuidado ao considerar o domínio de uma função, pois 

corremos risco de atribuir certos valores para a variável x que não possuem 

imagem real que descaracterizam uma função (GIOVANNI, 2005 p 117). 

 

ESTUDO DA FUNÇÃO POLINOMIAL DO 1º GRAU 

 

Uma função 𝑓: ℝ → ℝ, que a todo número 𝑥 ∈ ℝ associa o número ax + b, 

com a e b reais, é chamada função afim. 

 

𝑓(𝑥)   𝑎𝑥 + 𝑏    ou   𝑦  𝑎𝑥 + 𝑏  onde a e b são os coeficientes da função 
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Seja a função polinomial do 1º grau f(x) = ax + b. 

 

No caso de b = 0, temos f(x) = ax, recebe o nome de função linear. 

Exemplo: f(x) = 2x 

 

A função linear f(x) = ax onde a = 1 chama-se função identidade. 

Exemplo: f(x) = x 

 

FUNÇÃO CRESCENTE E FUNÇÃO DECRESCENTE 

 

A função crescente é aquela em que, aumentando o valor de x, o valor de y 

aumenta. 

A função decrescente é aquela em que, aumentando o valor de x, o valor de y 

diminui. 

Na função afim 𝑓(𝑥)  𝑎𝑥+ 𝑏: 

 Se 𝑎 >  0 𝑒 𝑥1 < 𝑥2  𝑒𝑛𝑡ã𝑜 𝑎𝑥1     <  𝑎𝑥2  𝑜𝑢 𝑠𝑒𝑗𝑎 𝑓(𝑥1) < 𝑓(𝑥2) 

 

𝑓 é 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑚 𝑠𝑒𝑢 𝑑𝑜𝑚í𝑛𝑖𝑜 ℝ 

 

 Se 𝑎 <  0 𝑒 𝑥1 < 𝑥2  𝑒𝑛𝑡ã𝑜 𝑎𝑥1     >  𝑎𝑥2  𝑜𝑢 𝑠𝑒𝑗𝑎 𝑓(𝑥1) > (𝑥2) 

 
𝑓 é 𝑑𝑒𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑚 𝑠𝑒𝑢 𝑑𝑜𝑚í𝑛𝑖𝑜 ℝ 

 

GRÁFICO CARTESIANO DA FUNÇÃO AFIM 

 

Para construir o gráfico de uma função polinomial do 1º grau, atribuímos 

valores do domínio à variável x e calculamos as respectivas imagens. 

Vamos construir, por exemplo, o gráfico da função real f dada por y = x + 1 
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Figura 17– Imagem da tabela da função real f dada por y = x + 1.  Fonte: acervo da autora. 

 

Representando os pares ordenados no plano cartesiano temos: 

 

 
Figura 18– Imagem da representação dos pares ordenados no plano cartesiano. Fonte: Acervo da 

autora. 

 

O ideal seria que fôssemos atribuindo valores a xe marcando pontos do 

gráfico, até que ele estivesse completo. No entanto, isso é impossível porque o 

número de pontos é infinito, uma vez que a função está definida por 𝐷(𝑓)  ℝ. 

De um modo geral, o gráfico da função y = ax + b pode ser obtido a partir do 

deslocamento vertical de b unidades do gráfico da função linear y = ax (a ≠ 0). 
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Observe que: 

 O gráfico da função linear y = ax (a ≠ 0) é sempre uma reta que passa pela 

origem do sistema cartesiano. 

 O gráfico da função polinomial do 1º grau y = ax + b (a ≠ 0)  

Intercepta o eixo das ordenadas no ponto(0, b). 

 

COEFICIENTES DE UMA FUNÇÃO AFIM 

 

Em uma função afim f(x) = ax + b, o coeficiente b é chamado coeficiente 

linear. O gráfico dessa função intercepta o eixo y no ponto de coordenadas (0,b). 

Em uma função afim f(x) = ax + b, o coeficiente a é chamado coeficiente 

angular ou declividade. Esse coeficiente está associado à inclinação da reta que 

representa o gráfico da função (Souza, 2013 p.100). 

 

ZERO OU RAIZ DA FUNÇÃO AFIM 

 

O zero de uma função f é todo valor x de seu domínio tal que f(x) = 0 e que 

graficamente, os zeros correspondem às abscissas dos pontos em que o gráfico 

intercepta o eixo x. Podemos obter o zero de uma função afim resolvendo a 

equação ax + b = 0(Souza, 2013 p.89). 

No exemplo anterior o zero da função é: 

𝑓(𝑥)   0 

𝑥 + 1  0 

𝑥   −1 

Então: 

O zero da função 𝑓(𝑥)  𝑥 + 1 é -1  

Observe no gráfico que a reta intercepta o eixo x no ponto (-1,0). 

 

ESTUDO DO SINAL DE UMA FUNÇÃO AFIM 

 

Para estudar o sinal da função afim f primeiro determinamos os valores de x 

pertencentes ao domínio para os quais 𝑓(𝑥)  0 𝑓(𝑥) > 0  𝑒  𝑓(𝑥) < 0. 

 Verificar para quais valores pertencentes ao domínio de f(x) = x + 2 
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tem𝑓(𝑥)  0 𝑓(𝑥) > 0  𝑒  𝑓(𝑥) < 0. 

Vamos obter o zero ou raiz da função o valor de x para o qual f(x) = 0 

𝑓(𝑥)   0 

𝑥 + 2  0 

𝑥   −2 

Para construir o gráfico da função afim necessito de apenas dois pontos, 

pois com dois pontos distintos determinamos uma reta. 

 

 
Figura 19– Imagem da representação do gráfico da função afim. Fonte: Acervo da autora. 

 

No gráfico podemos verificar que: 

 f(x) = 0 quando x = - 2 

 F(x) > 0 quando x > - 2 

 F(x) < 0 quando x < - 2 

 

A função afim f(x) = ax + b, com a≠0, pode ser: 

 Função Crescente (a > 0): 
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Figura20– imagem do esboço do estudo do sinal função crescente. Fonte: Acervo da autora. 

 

  Função Decrescente (a < 0): 

 

 
Figura 21– Imagem do esboço do estudo do sinal função decrescente Fonte: Acervo da autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois de tabelar as informações da distância de certas localidades feitas na 

atividade 4 propor aos alunos a situação problema. 

A tarifa de uma corrida de táxi é composta de duas partes: uma parte fixa, 

DICA 

A metodologia deve envolver aulas expositivas e 

demonstrativas, exercício do livro didático e lições de casa importante 

para o desenvolvimento do aluno no processo educacional. Importante 

corrigir as atividades propostas para tirar dúvida. 
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chamada bandeirada, e uma parte correspondente ao número de quilômetros que o 

taxi percorre. Nos táxis de Almirante Tamandaré a parte fixa ou bandeirada é de 

R$6,00 e o preço do quilômetro percorrido é de R$1,50. Responda: 

 

a) Qual a Lei de formação (associação) dessa função. 

𝑓(𝑥)   1 50. 𝑥 + 6 00 

b) Quanto custará uma viagem de taxi de Almirante Tamandaré a Colombo; 

 Distância é o x= 9,8 km 

 y = 1,50. (9,8) + 6,00 = 14,70 + 6,00 = 20,70 

Quanto custará uma viagem de taxi de Almirante Tamandaré a Rio B. do Sul; 

Distância é o x = 30,3 km 

y = 1,50. (30,3) + 6,00 = 45,45 + 6,00 = 51,45 

c) Quanto custará uma viagem de taxi de Almirante Tamandaré a Itaperuçu; 

Distância é o x =17,5km 

y = 1,50. (17,5) + 6,00 = 26,25 + 6,00 = 32,25 

d) Quanto custará uma viagem de taxi de Almirante Tamandaré a Guaratuba; 

Distância é o x = 158 km 

y = 1,50. (158) + 6,00 = 237,00 + 6,00 = 243,00 

e) Quanto custará uma viagem de taxi de Almirante Tamandaré a Londrina; 

Distância é o x= 394 km 

y = 1,50. (394) + 6,00 = 591,00 + 6,00 = 597,00 

f) Quanto custará uma viagem de taxi de Almirante Tamandaré a Curitiba; 

Distância é o x = 15,4 km 

y = 1,50. (15,4) + 6,00 = 23,10 + 6,00 = 29,10 

g) Quanto custará uma viagem de taxi de Almirante Tamandaré a São Paulo; 

Distância é o x =414 km 

y = 1,50. (414) + 6,00 = 621,00 + 6,00 = 627,00 

Nesse caso, o valor a ser cobrado está em função da quantidade de 

quilômetros. Assim dizemos que o “valor cobrado” (y) é a variável dependente e a 

“quantidades de quilômetros” (x), é a variável independente da função. 

Construa uma tabela com as informações anteriores. Sendo y o Preço a 

pagar pela corrida e x o número de quilômetros percorridos. (Giovanni Junior, José 

Ruy) 2009 p.171. 
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Figura 22–Imagem da tabela comparativa sobre valor e trajeto percorrido.  Fonte: Acervo da autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No laboratório de informática distribuir os alunos nos computadores de forma 

que fique o número menor de alunos juntos o ideal seria um computador para cada 

aluno se for possível. 

 Após completar a tabela acima vamos construir o gráfico da função afim 

utilizando o software GeoGebra. 

1º Passo: Acessar o software já instalado no computador clicando sobre o ícone 
GeoGebra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

Km 

Y 

Preço 

Y = 1,50. (x) + 6,00 

Cálculos 

9,8 20,70 y = 1,50. (9,8) + 6,00 = 20,70 

30,3 51,45 y = 1,50. (30,3) + 6,00 = 51,45 

17,5 32,25 y = 1,50. (17,5) + 6,00 = 32,25 

158 243,00 y = 1,50. (158) + 6,00 = 243,00 

394 597,00 y = 1,50. (394) + 6,00 = 597,00 

15,4 29,10 y = 1,50. (15,4) + 6,00 = 29,10 

414 627,00 y = 1,50. (414) + 6,00 = 627,00 

DICA 
Professor caso seu aluno encontre dificuldade ou se tempo for pouco para 
construir o gráfico através do software GeoGebra um dos gráfico poderá ser 

feito manualmente. 
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2º Passo: Abrir a Tela do GeoGebra e abrir uma nova janela 
 
 

 
Figura 23– Imagem ferramenta nova janela - software GeoGebra.Fonte: Autora 

 
 

 

 

3º Passo: No campo de entrada, digite a = 1,50 (para digitar a vírgula você usa o 

ponto). 

 

 
Figura 24– Imagem do campo de entrada de a - software GeoGebra.Fonte: Autora 
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4º Passo: Clique enter. 

 

 
Figura 25– Imagem de a na janela de álgebra software GeoGebra.Fonte: Autora 

 

 

 

 

5º Passo: No campo de entrada, digite b = 6,00 (para digitar a vírgula você usa o 

ponto). 

 

 
Figura 26–Imagem do campo de entrada de b – software GeoGebra.Fonte: Autora 
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6º Passo: Clique enter. 
 
 

 
Figura 27–Imagem de b na janela de álgebra - software GeoGebra.Fonte: Autora 

 
 
 
 

7º Passo: Na Janela de Álgebra aparecem os valores de “a” e “b” Clique com o 
botão direito sobre o “a” e marque a opção Exibir Objeto 

 
 

 
Figura 28– Imagem de opção exibir objetos - software GeoGebra.Fonte: Autora 
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8º Passo: Na Janela de Álgebra aparecem os valores de “a” e “b” Clique com o 
botão direito sobre o “b” e marque a opção Exibir Objeto 
 
 

 
Figura 29– Imagem exibir objeto a na janela de visualização - software GeoGebra.Fonte: Autora 

 
 
 
 
 
 
9º Passo: Clique na bolinha branca ao lado de “a” e “b”. Os valores de “a” e “b” 
aparecem em segmentos na área de visualização. 
 
 

 
Figura 30– Imagem exibe objeto b na janela de visualização - software GeoGebra.Fonte: Autora 
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10º Passo: Clique em Novo Ponto e crie um ponto A sobre o eixo x (clique sobre o 
eixo x) para criar o ponto digite no Campo Entrada a expressão a*x(A) + b clique 
enter. 
 
 

 
Figura 31– Imagem do ponto A sobre o eixo x – software GeoGebra.Fonte: Autora 

 
 
 
 
11º Passo: Observe a Janela Álgebra aparecerá um valor “c = 9” Esse valor 
corresponde ao valor de h(x) = 1,5x + 6, para x o valor da abscissa do ponto A. 
 
 

 
Figura 32– Imagem do valor de c na janela da álgebra - software GeoGebra.Fonte: Autora 
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12º Passo: Para transferir o valor de c para o eixo y no Campo Entrada digite (0,c) 
e clique enter.  
 
 

 
Figura 33– Imagem transferência do valor de c para o eixo y – software GeoGebra.Fonte: Autora 

 
 
 
 
13º Passo: O ponto B aparecerá no eixo y. Se caso não aparecer pode ser porque 
o valor de c é grande ou pequeno demais. Então selecione a opção mover.  
 

 
Figura 34– Imagem da opção mover -  software GeoGebra.Fonte: Autora 
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14º Passo: Clicando sobre o ponto A movimente sobre o eixo x até que o ponto B 
apareça. 

 
Figura 35– Imagem do movimento do ponto A sobre o eixo x e visualização do ponto B – software 

GeoGebra.Fonte: Autora 
 
 
 
 
 
 
15º Passo: Para introduzir os valores da tabela vamos montar ponto a ponto no 
Campo Entrada digite o ponto C (9.8 , 20.7) lembre que para digitar a vírgula você 
deve utilizar o ponto e clique enter. 
 

 

 
Figura 36– Imagem do campo de entrada do ponto C – software GeoGebra.Fonte: Autora 
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16º passo: O ponto C vai aparecer na Janela de Álgebra. 
 
 

 
Figura 37– Imagem do ponto C na janela de álgebra – software GeoGebra.Fonte: Autora 

 
 
 
 
17º passo: Para trabalhar com o gráfico em uma malha clique o botão direito do 
mouse e clique em malha, abra novamente a aba e clique em zoom você pode 
ampliar ou reduzir o zoom da tela. 
 
 

 
Figura 38– Imagem gráfico em malha e zoom na tela - software GeoGebra.Fonte: Autora 
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18º Passo: no Campo Entrada digite o ponto D (30.3,51.45) e clique enter. 
 
 

 
Figura 39– Imagem do campo de entrada do ponto D - software GeoGebra.Fonte: Autora 

 
 
 
 
19º Passo: O ponto D vai aparecer na Janela de Álgebra. 
 
 

 
Figura 40– Imagem do ponto D na janela de álgebra - software GeoGebra.Fonte: Autora 

 
 
 
 
 



55 

 

 PDE - 2014 

20º Passo: Digitar o ponto E 
 
 

 
Figura 41– Imagem do ponto E na janela de álgebra - software GeoGebra.Fonte: Autora 

 
 
 
 
 
 
 
21º Passo: Digitar o ponto F 
 
 

 
Figura 42– Imagem do ponto F na Janela de álgebra - software GeoGebra.Fonte: Autora 
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22º Passo: Digitar o ponto G 
 
 

 
Figura 43– Imagem do ponto G na janela de álgebra - software GeoGebra.Fonte: Autora 

 
 

 

23º Passo: Digitar o ponto H 

 

 
Figura 44– Imagem do ponto H na janela de álgebra - software GeoGebra.Fonte: Autora 
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24º Passo: Digitar o Ponto I 

 

 
Figura 45–Imagem do ponto I na janela de álgebra - software GeoGebra.Fonte: Autora 

 
 

 

25º Passo: Para poder visualizar os pontos reduza a imagem até que os pontos 

apareçam na tela. Para isso clique sobre reduzir e depois clique sobre o gráfico 

quantas vezes forem necessário. 

 

 

Figura 46– Imagem de reduzir para visualizar pontos - software GeoGebra.Fonte: Autora 
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26º Passo: Para que possamos observar melhor o gráfico teremos que diminuir 

alguns pontos da Janela de Visualização você deixará de lado os pontos de maior 

valor. 

 
Figura 47– Imagem dos pontos na janela de visualização - software GeoGebra.Fonte: Autora 

 

 

27º Passo: Vamos excluir os pontos A, F, G, H e I. Clique sobre a bolinha branca 

que esta na frente de cada ponto na Janela de Álgebra e o ponto não aparecerá 

mais na Janela de Visualização. 

 

 
Figura 48– Imagem da exclusão de ponto da janela de visualização – software GeoGebra.Fonte: 

Autora 
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28º Passo: Ficamos então com os pontos B, C, D e E. 

 

 
Figura 49– Imagem dos pontos na janela de visualização - software GeoGebra.Fonte: Autora 

 
 

29º Passo: No campo Entrada digite a seguinte expressão h(x) = a*x + B clique 

enter. 

 

 
Figura 50– Imagem do gráfico da função afim - software GeoGebra.Fonte: Autora 
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 Pronto você construiu o gráfico da função definida por f(x) = 1,50x + 6,00 

que representa a corrida de taxi de Almirante Tamandaré às cidades próximas. 

 

 

CONSTRUÇÃO DE GRÁFICOS NO GEOGEBRA 

 

 No laboratório de informática e utilizando o software GeoGebra vamos 

construir um gráfico da função afim f(x) = x + 3  e fazer algumas análises. 

 

1º Passo: Abra uma nova janela 

 

 
Figura 51– Imagem de uma nova janela - software - GeoGebra.Fonte: Autora 
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2º Passo: Digite na Janela de Entrada a = 1 clique em enter.  

 

 
Figura 52– Imagem da janela de álgebra entrada de a - software GeoGebra.Fonte: Autora 

 

 

3º Passo: Digite na Janela de Entrada b = 3 e clique em enter. 

 

 
Figura 53–Imagem da janela de álgebra entrada de b – software GeoGebra.Fonte: Autora 
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4º Passo: Na Janela Álgebra aparecem os valores de “a” e “b” Clique com o botão 

direito sobre “a” e marque a opção EXIBIR OBJETO e clique na bolinha branca ao 

lado de “a” faça o mesmo para “b”. Na Janela de Visualização você vai aparecer os 

valores de “a” e “b” representados em segmentos. 

 

 
Figura 54– Imagem exibir objeto na janela de visualização - software GeoGebra.Fonte: Autora 

 

 

 

5º Passo: Ative a ferramenta Novo Ponto e clicando sobre o eixo x crie um ponto A. 

 

 
Figura 55–Imagem do ponto A no eixo x - software GeoGebra.Fonte: Autora 
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6º Passo: Na Janela de Entrada digite a expressão a*x(A) + b e clique enter. 

 

 
Figura 56– Imagem da janela de álgebra entrada de c - software GeoGebra.Fonte: Autora 

 
 

 

7º Passo: Aparecerá na Janela de Álgebra um valor “c = 5” esse número 

corresponde ao valor de h(x) = x + 3, para x = 2 valor da abscissa do ponto A. Na 

Janela de Entrada digite (0,c) e clique enter. 

 

 
Figura 57– Imagem da janela de entrada (0,c) -  software GeoGebra.Fonte: Autora 
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8º Passo: O ponto B aparecerá no eixo y. 

 

 
Figura 58– Imagem do ponto B no eixo y - software GeoGebra.Fonte: Autora 

 
 

9º Passo: Ferramenta Reta Perpendicular  

 

 
Figura 59– Imagem da seleção de retas perpendiculares - software GeoGebra.Fonte: Autora 
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10º Passo: E trace uma reta perpendicular ao eixo y passando no ponto B  

 

 

Figura 60– Imagem do traço da reta perpendicular ao eixo y - software GeoGebra.Fonte: Autora 
 
 

 

 

 

11º Passo: E trace uma reta perpendicular ao eixo x passando no ponto A. 

 

 
Figura 61– Imagem traço da reta perpendicular ao eixo x - software GeoGebra.Fonte: Autora 
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 12º Passo: Clique em Interseção de dois objetos.  

 

 
Figura 62– Imagem da intersecção de dois objetos - software GeoGebra.Fonte: Autora 

 
 

 

 

13º Passo: Marque a interseção dessas perpendiculares o ponto será indicado pela 

letra C.(automático). 

 

 
Figura 63– Imagem do ponto C Intersecção das retas – software GeoGebra.Fonte: Autora 
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14º Passo: clique na opção Exibir/Esconder objeto  

 

 
Figura 64– Imagem da opção exibir/esconder objeto – software GeoGebra.Fonte: Autora 

 
 

 

15º Passo: Clique sobre a reta que passa pelo ponto A e C e na reta que passa 

pelos nos ponto B e C. 

 

 

 
Figura 65– Imagem ocultar as reta perpendiculares – software GeoGebra.Fonte: Autora 
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16º Passo: Aperte em esc. ou marque a opção mover e as retas marcadas ficarão 

ocultas 

 

 
Figura 66–Imagem da ocultação das retas perpendiculares -  software GeoGebra.Fonte: Autora 

 

 

17º Passo: Acione a ferramenta Segmento Definido Por Dois Pontos. 

 

 
Figura 67– Imagem da seleção de segmentos – software GeoGebra.Fonte: Autora 
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18º Passo: Crie os segmentos que unem A a C e B a C. Esses segmentos serão 

identificados por “f” e “g”. 

 

 
Figura 68– Imagem da criação de segmentos “f” e “g” - software GeoGebra.Fonte: Autora 

 
 

 

19º Passo: Clique com o botão direito sobre o segmento “f”. 

 

 
Figura 69– Imagem da seleção do segmento ”f” - software GeoGebra.Fonte: Autora 
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20º Passo: Clique em propriedades e depois clique em estilo selecione pontilhado. 

 

 
Figura 70– Imagem do pontilhado do segmento “f” - software GeoGebra.Fonte: Autora 

 
 

 

21º Passo: Repita no segmento “g” 

 

 
Figura 71– Imagem do pontilhado do segmento “g” - software GeoGebra.Fonte: Autora 
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22º Passo: Com o botão direito sobre o ponto C. Clique em Habilitar Rastro 

 

 
Figura 72– Imagem de habilitar rastro - software GeoGebra.Fonte: Autora 

 

 

 

23º Passo: Os pontos B e C são classificados dependentes então eles não se 

movimentam. Clique em Mover e clique sobre o ponto A no eixo x deslizando o 

ponto A para a direita ou para a esquerda. 

 

 
Figura 73– Imagem do rastro do ponto C - software GeoGebra.Fonte: Autora 
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Os pontos B e C são dependentes. Eles dependem de quem? 

Resposta: Da posição do ponto A no eixo x - variável independente 

 

24º Passo: Clique com o botão direito sobre o ponto C e clique em Habilitar Rastro 

Na Janela de Entrada digite a expressão h(x) = a*x+b e clique enter. 

 

 
Figura 74– Imagem do gráfico da função afim - software GeoGebra.Fonte: Autora 

 
Quando você clicou o que aconteceu com o gráfico? 

Criou uma reta 

Qual a lei de Formação da Função? 

h(x) = x + 3 

 

25º Passo: Clique em criar um Novo Ponto e clique sobre os pontos que pertencem 

à reta e interceptam o eixo x e o eixo y formando o ponto D e E. 
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Figura 75–Imagem dos pontos que pertencem aos eixos - software GeoGebra.Fonte: Autora 

 
 

Quais as coordenadas dos pontos que estão representados. 

A (2,0), B (0,5), C (2,5) 

Quais as coordenadas dos pontos que pertencem a reta. 

C(2,5), D(0,3), E (-3,0) 

Determine o Domínio e a imagem da função. 

D(5, 3,0) e IM (2,0,-3) 

Qual a relação entre a ordenada do ponto E com o coeficiente “b” da equação da 

função? 

É o ponto que intercepta o eixo das ordenadas. 

Qual é o ponto (x,0)  onde h(x) = y = 0  e o que ele representa para a função afim? 

È o local onde o gráfico da função h intercepta o eixo x é o zero da função. 

 

 

26º Passo: Clique no ponto preto sobre o segmento a e arraste para direita ou 

esquerda até a = -1 
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Figura 76– Imagem movimento de a sobre o segmento - software GeoGebra.Fonte: Autora 

 
 

O que acontece com a reta quando você altera o valor de a? 

Muda o sentido da reta. 

Que relação existe entre ser crescente ou decrescente e o sinal de a 

A função é crescente, se na medida em que aumentamos o valor de x, h(x) = y 

aumenta e é decrescente se, na medida em aumentamos o valor de x, então h(x) 

diminui. 

 

Produza um texto, relatando o que acontece com o gráfico da função se: 

𝑎 < 0 

Em uma função afim, se o coeficiente angular é menor que zero, a função é 

decrescente. 

𝑎 > 0 

Em uma função afim, se o coeficiente angular é maior que zero a função é 

crescente. 
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27º Passo: Clique sobre Mover e movimente o ponto A sobre o eixo x e observe o 

que acontece com Ponto C.– Função crescente 

 

 
Figura 77– Imagem da função crescente  - software GeoGebra.Fonte: Autora 

 
 

 

 

 
Figura 78– Imagem posição do ponto A (1,0) sobre o eixo x - software GeoGebra.Fonte: Autora 
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Figura 79– Imagem posição do ponto A (0,0) sobre o eixo x - software GeoGebra.Fonte: Autora 

 
 

 

 

 

 

 
Figura 80– Imagem posição do ponto A (-1,0) sobre o eixo x - software GeoGebra.Fonte: Autora 

 
 
 
 
 



77 

 

 PDE - 2014 

 
 

 
Figura 81– Imagem posição do ponto A (-2,0) sobre o eixo x – software GeoGebra.Fonte: Autora 

 
 

 

 

 

 

 
Figura 82– Imagem posição do ponto A (-3,0) sobre o eixo x - software GeoGebra.Fonte: Autora 

 
 

 

 



78 

 

 PDE - 2014 

 
Figura 83– Imagem posição do ponto A (-4 ,0) sobre o eixo x -  software GeoGebra.Fonte: Autora 

 
 

Observe a sequência de gráficos (figura 76 a 83) e estude o sinal da função 

crescente. 

f(x) > 0 se x > -3 

f(x) < 0 se x < -3 

f(x) = 0 se x = -3  

 

28º Passo: Digite a = -1 e clique enter. Temos agora uma Função decrescente. 

 

 
Figura 84– Imagem da função decrescente – software GeoGebra.Fonte: Autora 

29º Passo: Clique sobre Mover e movimente o ponto A sobre o eixo x e observe o 
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que acontece com Ponto C. 

 

 
Figura 85– Imagem posição do ponto A (1,0) sobre o eixo x - software GeoGebra.Fonte: Autora 

 
 

 

 

 
Figura 86– Imagem posição do ponto A (0,0) sobre o eixo x – software GeoGebra.Fonte: Autora 
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Figura 87– Imagem posição do ponto A (-1,0) sobre o eixo x – software GeoGebra.Fonte: Autora 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 88– Imagem posição do ponto A (-2,0) sobre o eixo x – software GeoGebra.Fonte: Autora 
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Figura89 - Imagem posição do ponto A (4,0) sobre o eixo x – software GeoGebra.Fonte: Autora 

 

 

 

 

 
Figura 90– Imagem posição do ponto A (5,0) sobre o eixo x – software GeoGebra.Fonte: Autora 

 
 

Observe a sequência de gráficos anteriores e estude o sinal da função 

decrescente. 

f(x) > 0 se x < 3 

f(x) < 0 se x > 3 

f(x) = 0 se x = 3 
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Tempo 

 

Tempo total necessário para desenvolver a atividade 5: 15 aulas 

 

 
Cronograma 

 

 Aula1 Pesquisar os matemáticos da atividade 1- linha do tempo e 

relacionar quais os que desenvolveram o conteúdo função. 

Aula2 Definição de função exemplificando função - Área do quadrado 

 

 Aula3 Domínio, contra domínio e a imagem da função. 

 

Aula 4 Estudo da Função polinomial do 1º grau ou função afim. Função 

crescente e decrescente. 

Aula 5 Gráfico Cartesiano da função Afim e os coeficientes da função 

afim. 

Aula 6 Zero ou raiz da função afim e estudo do sinal. 

 

Aula 7, 8 e 9 Situação problema com os dados levantados na atividade 4.Fazer 

os cálculos e construir o gráfico sobre a corrida de taxi que pode 

ser manualmente ou através do software GeoGebra. 

Aula 10 e 11 Construindo gráfico no laboratório de informática utilizando o 

software GeoGebra até o 22º passo são atividade de construção. 

Aula 12, 13 e 
14 

A partir do 23º passo até o 29º passo são atividades de avaliação. 

 

Aula 15 Avaliação e reflexão 

 

 
 
Avaliação  

 

É o desempenho dos alunos nas atividades em sala de aula e no laboratório 

de informática utilizando o GeoGebra e ficha de autoavaliação no Apêndice B. 
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AVALIAÇÃO E REFLEXÃO 

 
 
A partir dos trabalhos dos alunos no laboratório de informática elaborar 

quatro situações-problemas que envolvam a linha do tempo de matemática 

(trabalhado na atividade 1) e o software GeoGebra para que eles percebam o 

desenvolvimento da matemática através dos tempos e a importância desta 

disciplina na vida dos seres humanos.  Percebam que a construção e as 

descobertas matemáticas estão sendo usadas para o desenvolvimento da 

humanidade até os dias de hoje. 

Situação 1 sobre o conteúdo. 

 Em que momento na linha do tempo foi citado o plano cartesiano e função? 

 Quais os matemáticos que se relacionam com esse conteúdo? 

Situação 2 – sobre o software GeoGebra. 

 Quem Criou o software GeoGebra e em que ano isso aconteceu? 

 E para que ele serve? 

 Quais conteúdos que você já estudou em matemática que pode ser utilizado 

com o software GeoGebra? 

 O plano cartesiano representado com o GeoGebra é o mesmo plano 

cartesiano utilizados nos livros de matemática?  

Situação 3 – Sobre a História da matemática. 

 Em sua opinião a História da Matemática facilita a aprendizagem da 

matemática? Justifique sua resposta (15 linha) 

 Você acha que com o conhecimento da História da Matemática facilitou para 

que você compreendesse o conteúdo? Se a sua resposta for sim explique 

de que forma isso aconteceu e se sua resposta for não explique o que 

aconteceu. 

 História da Matemática despertou em você algum tipo de curiosidade sobre 

essa disciplina? Qual? 

Situação 4- Perante insistentes perguntas dos alunos sobre o porquê aprender 

alguns conteúdos de matemática, onde tais conteúdos são utilizados, quem 

inventou a matemática, entre tantos outros questionamentos. 

 Hoje você consegue responder por quê? E para que? Você estuda 

matemática? 
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APÊNDICE – A Lista de matemáticos 

1. ABRAHAM DE MOIVRE (1667 – 1754) 
2. ANTOINE LAVOISIER (1743 - 1794) 
3. APOLÔNIO DE PERGA (260a.C.-190 a.C)  
4. ARISTARCO DE SAMOS (310 a. C. – 230 a.C.) 
5. ARISTÓTELES (384 A.C.- 322 a.C.) 
6. ARQUIMEDES(287 a.C. – 212 a. C. 
7. AUGUSTIN - LOUIS CAUCHY (1789 – 1857) 
8. AUGUSTUS DE MORGAN (1806 – 1871)  
9. BHÁSKARA AKARIA–(1114-1185) 
10. BLAISE PASCAL (1623 – 1662)  
11. BONAVENTURA CAVALIRERI (1598 – 1647) 
12. BROOK TAYLOR (1685 – 1731)  
13. CARL GUSTAV JACOB JACOBI (1804 – 1851)  
14. CLÁUDIO PTOLOMEU (98 d.C. -168 d.C)  
15. ERASTÓTENES DE CIRENE (276a.C – 194 a.C.)  
16. EUCLIDES DE ALEXANDRIA (SÉCULO 3 A.C. )  
17. ÉVARISTE GALOIS(1811 - 1832)  
18. FRANÇOIS VIÉTE (1540 – 1603) 
19. GALILEU GALILEI (1564 -1642)  
20. GEORG CANTOR (1845 – 1918)  
21. GIROLAMO CARDANO (1501-1576)  
22. GOTTFRIED WILHELM VOM LEIBNIZ (1646-1716)  
23. HENRI POINCARÉ (1854 – 1912) 
24. HERÓDOTO (484 a.C. – 425 a.C.) 
25. HIPARCO DE NICÉIA(190a.C. -120 a.C.)  
26. ISAAC NEWTON (1642 – 1727)  
27.  JAKOB BERNOULLI (1654 – 1705) 
28. JEAN-LE-ROND D’ALENBERT (1717 – 1783) 
29. JOHANN BERNOULLI (1667 – 1748) 
30. JOHANN KARL FRIEDRICH GAUSS (1777-1855 
31. JOHANN PETER GUSTAV LEJEUNE DIRICHLET (1805 – 1859) 
32. JOHN DALTON (1766 – 1844) 
33. JOHN HERSCHEL (1792 – 1871)  
34. JOHN NAPIER (1550 – 1617) 
35. JOHN VENN (1834-1923)  
36. LEONARDO FIBONACCI (1180 - 1250) 
37. LEONHARD EULER (1707 - 1783)  
38. LUDIVICO FERRARI (1522- 1565)  
39. MOHAMMED IBN-MUSA AL-KHWARIZMI. (780 d C. – 850 d. C.) 
40. NICCOLO TARTAGLIA (1500 - 1557)  
41. PAOLO RUFFINI (1765 - 1822) 
42. PIERRE DE FERMAT (1601 - 1665)  
43. PIERRE SIMOM LAPLACE (1749 - 1827) 
44. PITÁGORAS GAMOS (571a.C. – 495 a.C.) 
45. PLATÃO (427 a.C. 347 a.C.) 
46. RENÉ DESCARTES (1596 - 1650)  
47. RICHARD PRICE (1723 – 1791)  
48. SANDFORD FLEMING (1827 – 1915) 
49. TALLES MILETO (624 a.C. – 546 a.C.)  
50. WILLIAM ROWAN HAMILTON (1805 – 1865) 
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APÊNDICE - B Ficha de autoavaliação 

 
Nome:___________________________________________________Nº:____ 

Turma:_____data:___/___/___ 

 

De 0 a 10 atribua uma nota para o seu desempenho na atividade realizada:________ 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Valores / Atitudes / Capacidades 

 

 
Rara- 
Mente 

 
Às 

Vezes 

 
Quase 
Sempre 

 
Sempre 

Fui pontual     
Fui assíduo     
Estive atento     
Fiz os trabalhos de casa     
Fui organizado: Caderno, registros, material para as aulas     
Respeitei compromissos assumidos e Cumpri prazos     
Dei a minha opinião e respeitei a dos outros.     
Demonstrei interesse pelos assuntos tratados.     
Colaborei, positivamente, nos trabalhos da turma e do grupo.     
Estudei diariamente os assuntos dados nas aulas.     
Fui capaz de colocar questões em diferentes situações.     
Tentei corrigir meus erros.     
Fui capaz de organizar e desenvolver o meu trabalho 
sozinho. 

    

Participei corretamente nas atividades desenvolvidas.     

Participei ativamente nas aulas.     

Aceitei críticas ao meu trabalho.     

Respeite as normas para a elaboração dos trabalhos.     
Atingi os objetivos propostos.     
Fui capaz de aplicar os conhecimentos adquiridos.     

Gostaria ainda de dizer que: 
 
_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 


