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1.  IDENTIFICAÇÃO 

    1.1- PROFESSOR PDE: Orlando Pereira Costa

    1.2- ÁREA PDE: Matemática

    1.3- NRE : Londrina

    1.4- Professora Orientadora IES : Profa. Dra. Ana Lúcia da Silva

    1.5-IES vinculada : UEL – Universidade Estadual de Londrina.

    1.6- ESCOLA DE IMPLEMENTAÇÃO: Colégio Estadual Prof. Paulo Freire - EFM

    1.7- PÚBLICO OBJETO DA INTERVENÇÃO: Alunos do 1º Ano do  Ensino    Médio

 

2.  TEMA DE ESTUDO  

      A Matemática de revistas e jornais.  
 

3.  TíTULO 

A Matemática por trás da notícia – o uso de revistas e jornais em sala de aula.

4. INTRODUÇÃO



      A  presente produção didática  surgiu  a  partir  de certos  questionamentos 

sobre a importância  de determinados conteúdos e a sua utilização no dia-a-dia. 

Ainda que muitos professores busquem trabalhar com  situações vivenciadas por 

seus alunos, deparam-se com uma grande dificuldade que é a falta de materias que 

proporcionem  atividades  voltadas  a  essa  proposta.  Segundo  Centurión  e  Smole 

(2004,  RPM 20),  é  importante  que se estabeleça  uma interação aluno-realidade 

social que possibilite uma integração real da Matemática com o cotidiano e com as 

demais áreas do conhecimento; o ensino de Matemática deve ser entendido como 

parte de um processo global na formação do aluno, enquanto ser social.

Buscando então apresentar estratégias para esta interação, a proposta de 

utilizar matérias publicadas em revistas e jornais, utilizando estes tipos de mídias 

impressas  como  uma  fonte  rica  de  informações  e  coleta  de  dados,  possibilita 

também  ao  estudante  a  oportunidade  de  analisar,  discutir,  apropriar-se  de 

conceitos e formular suas próprias idéias, aprendendo assim que a Matemática, de 

maneira explícita ou implícita, está presente em quase tudo na nossa vida e que é a 

partir  dela  que  o  homem  pode  ampliar  seu  conhecimento  e  por  conseqüência 

contribuir para o desenvolvimento da sociedade.

5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

           

A busca por recursos impressos que possibilitem fazer uma relação entre os 

conteúdos propostos em sala de aula com as questões relacionadas ao dia-a-dia do 

aluno  sempre  foi  um  dos  grandes  desafios  de  professores  de  Matemática  que 



procuram inserir textos nas suas aulas que, de uma forma interdisciplinar façam 

com que seus alunos se interessem e procurem se informar sobre vários assuntos, 

tais como: política, economia, saúde, geografia, história entre outros.

 Ávila (1995) enfatiza que:

                      “A razão mais importante para justificar o ensino da Matemática 

é  o  relevante  papel  que  essa  disciplina  desempenha  na 

construção de todo o edifício do conhecimento humano.”

                       (RPM - 27 , p.4 )

 Revistas  e  jornais  aparecem  então,  neste  contexto,  como  importantes 

recursos de fontes de informação, pois além de serem materiais de baixo custo, 

abordam os  mais  diversos  assuntos  e  podem reproduzi-los  nas  mais  diferentes 

linguagens, como gráficos e tabelas relacionando os conteúdos Matemáticos com 

suas  aplicações  e  implicações,  contribuindo  assim  para  que  os  conteúdos 

explorados adquiram significado (Centurión e Smole, RPM, 20, p.2).

           Textos  presentes  nestes  modelos  de  periódicos  podem  fornecer 

informações  preciosas que  venham a  contribuir  no  enriquecimento  da  prática 

pedagógica do professor no sentido de complementar as atividades propostas em 

livros didáticos, uma vez que estes adquirem especial importância quando muitas 

vezes é o único livro com o qual a criança tem contato (Molina, 1988, p.18).

Ao desenvolver atividades abordando problemáticas de interesse do aluno, e 

algumas vivenciadas  por  ele,  o  professor  poderá  utilizar-se  de  uma Abordagem 

Etnomatemática, expressão usada por Knijnik (1996) para designar: “A investigação 

das tradições, práticas e concepções Matemáticas de um grupo social subordinado 

(quanto  ao  volume  e  composição  de  capital  social,  cultural  e  econômico)  e  o 

trabalho pedagógico que se desenvolve com o objetivo de que o grupo: interprete e 



decodifique seu conhecimento; adquira o conhecimento produzido pela Matemática 

acadêmica e estabeleça comparações entre o seu conhecimento e o conhecimento 

acadêmico,  analisando  as  relações  de  poder  envolvidas  no  uso  destes  dois 

saberes.”

Desta maneira, a aplicação de situações-problema nas aulas de Matemática 

possibilita o aluno participar de atividades que possam desenvolver seu raciocínio 

lógico  e pensamento crítico,  agindo e refletindo sobre a realidade que o  cerca, 

fazendo  uso  das  informações  presentes  nas  mídias  e  percebendo  assim  que  a 

Matemática  está  presente  em diversas  áreas  de  conhecimento  e  a  sua  grande 

importância no desenvolvimento da sociedade através das descobertas científicas.

   5.1.  Um pouco da História da Imprensa no Brasil

A história da imprensa no Brasil tem seu início em 1808 com a chegada da 

família real  portuguesa ao  Brasil,  sendo  até  então  proibida  toda  e  qualquer 

atividade de imprensa — fosse a publicação de  jornais,  livros ou  panfletos. Esta 

era  uma  peculiaridade  da  América  Portuguesa,  pois,  nas  demais  colônias 

européias no continente, a imprensa se fazia presente desde o século XVI.

A imprensa brasileira nasceu oficialmente no Rio de Janeiro em 13 de maio 

de 1808, com a criação da Impressão Régia, hoje Imprensa Nacional, pelo príncipe-

regente dom João.

A  Gazeta  do  Rio  de  Janeiro,  o  primeiro  jornal  publicado  em  território 

nacional, começa a circular em  10 de setembro de  1808, impressa em máquinas 

trazidas da Inglaterra. Órgão oficial do governo português, que se tinha refugiado 
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na colônia americana, evidentemente o jornal só publicava notícias favoráveis ao 

governo.

Porém, no mesmo ano, pouco antes, o exilado Hipólito José da Costa lançara, 

de Londres, o Correio Brasiliense , o primeiro jornal brasileiro — ainda que fora do 

Brasil, que procurava atacar os defeitos da administração no Brasil da época.

A  proibição  à  imprensa  (chegaram  inclusive  a  destruir  máquinas 

tipográficas)  e  a  censura prévia  (estabelecida  antes  mesmo  de  sair  a  primeira 

edição  da  Gazeta)  encontravam  justificativa  no  fato  de  que  a  regra  geral  da 

imprensa de então não era o que se conhece hoje como noticiário,  e sim como 

doutrinário,  capaz  de  "pesar  na  opinião  pública",  como  pretendia  o  Correio 

Brasiliense, e difundir suas idéias entre os formadores de opinião.

A censura à imprensa acabou em 1827, ainda no Primeiro Reinado. A própria 

personalidade de  D. Pedro II, avessa a perseguições, garantia um clima de ampla 

liberdade de expressão — em nível não conhecido por nenhuma república latino-

americana, graças aos caudilhos autoritários que lá se alternavam. A liberdade de 

imprensa já era garantida mesmo pela Constituição outorgada de 1824.

Entre os jornais cariocas da época imperial estavam, em primeiro grau de 

importância,  a  Gazeta  de  Noticias e  O  Paiz,  os  maiores  de  então  e  os  que 

sobreviveram mais tempo, até a Era Vargas. Os demais foram o Diario de Noticias, 

o Correio do Povo, a Cidade do Rio, o Diario do Commercio, a Tribuna Liberal, alguns 

jornais  anteriores  a  1889,  mas  de  fortíssima  campanha  republicana,  como  A 

Republica, e as revistas de caricatura e sátira: a Revista Illustrada, O Mequetrefe, O 

Mosquito e  O Bezouro. Outros ainda eram o  Jornal do Commercio e a  Gazeta da 

Tarde.
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 A  Revista Illustrada  era inovadora. As ilustrações litografadas almejavam 

ao perfeccionismo e ao mesmo tempo à expressividade. Inova a Revista também 

por  uma diagramação "interativa",  com ilustrações  sobre  o  cabeçalho,  moldura, 

etc..  Saía  semanalmente  e  tinha  distribuição  nacional.  Um  dos  grandes 

caricaturistas e ilustradores da época foi Ângelo Agostini que, numa época em que 

a fotografia era rara – e cara – o ilustrador tinha a missão de cosntruir o imaginário 

visual da sociedade.

Nos 22 anos contínuos em que foi publicada, a Revista Illustrada entranhou-

se no cotidiano nacional e inspirou uma geração de magazines satíricas. Embora um 

pouco anteriores, fazem parte da mesma safra: O Mosquito,  O Besouro (ambos de 

Bordalo Pinheiro, imigrante português, amigo de Agostini) e O Mequetrefe.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bordalo_Pinheiro


    Histórico dos Jornais no Brasil



Histórico das Revistas no Brasil



6. MODELO DE ATIVIDADES

6.1.Atividade 1 : Acompanhando o crescimento dos seus cabelos.

Como fazer seu cabelo crescer mais rápido e forte 

Para realizar este sonho de todas as mulheres não é necessário fazer 
alongamento, tomar fortificantes ou mesmo cortar o cabelo em noites de lua 
cheia. Basta tomar alguns cuidados simples, como a escolha do seu shampoo

Pesquisas realizadas pela Unilever apontam que 70% das mulheres 
brasileiras gostariam de ter um cabelo mais longo. Além disso, “crescimento” 
e “força” são duas das principais necessidades femininas quando o assunto 
são os cabelos. Por isso, a marca Seda sai mais uma vez à frente e lança a 
linha Seda SOS Crescimento Fortificado que tem como principal benefício 
proporcionar crescimento saudável aos fios.

O lançamento, que conta com um investimento de R$ 17 milhões em 
desenvolvimento, pesquisa e comunicação, chega ao mercado no próximo 
mês e vem complementar a plataforma de cuidados da marca Seda composta 
pelas variantes SOS Caspa, SOS Ceramidas, SOS Keraforce, SOS Queda e SOS 
Reparação.

“Apostamos amplamente em pesquisas para atender as necessidades das 
nossas consumidoras no que se refere aos cuidados com os cabelos, com isso 
criamos a primeira e única linha de crescimento fortificado do mundo. Um 
cabelo melhor condicionado fica mais protegido e mantém suas propriedades 
evitando com que quebre e caia. Dessa forma, fica mais forte para alcançar o 
comprimento desejado. O Brasil é o primeiro mercado da Unilever a receber 
essa novidade”, explica Paula Lopes, gerente de marketing de Seda.

Com o mote “Estréie até 1,27 centímetros de crescimento mais forte por 
mês*”, serão veiculados anúncios em mídias como TV aberta e cabo, revista, 
mídia exterior e internet com início na segunda quinzena de agosto.

Fonte: 
http://www.unilever.com.br/ourbrands/advertising/videos_publicidade_seda_cresci
mento_fortificado.asp?W=320&H=286 

Seda S.O.S. Crescimento Fortificado
Estréie até 1,27 cm de crescimento mais forte por 

mês!* *Valor médio de crescimento natural do 
cabelo. Atua na diminuição da quebra, pontas 

duplas e ressecamento, permitindo um crescimento 

http://www.unilever.com.br/ourbrands/advertising/videos_publicidade_seda_crescimento_fortificado.asp?W=320&H=286
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1) Quais os tipos de variáveis que aparecem nesta situação?

2) Digamos que você comece a usar hoje o produto da propaganda (tempo 0) e 
que ele apresente os resultados conforme a sua divulgação.Meça o 
comprimento do seu cabelo e complete a tabela fazendo o acompanhamento 
dos resultados. 

Tempo 

(meses)

Comprimento  do  cabelo 

(cm)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

3) Qual o comprimento do seu cabelo após 1 ano?

4) E após dois anos?

5) E após cinco anos?

6) Faça uma representação gráfica desta situação tendo com abscissa tempo 

(em meses) e ordenada comprimento do cabelo (em cm).

7) Dê a expressão que define esta função.

8) Que tipo de função esta situação representa?



6.2.Atividade 2: Dieta milagrosa

MAGRA PARA SEMPRE, COMO LEANDRA LEAL

Perca até 5 kg por mês com a dieta que ajudou a atriz a fazer as 
pazes com a balança 

Nem de longe a atriz Leandra Leal lembra a mocinha Maria Cláudia, personagem que interpretou na 
novela Senhora do Destino, quatro anos atrás. Os cabelos escuros, lisos e compridos agora estão 
parecidos com os da estrela Marilyn Monroe: curtos, loiros e ondulados. E as bochechas de 
adolescente deram lugar a um rosto fino e delicado. Aos 26 anos, para viver a espevitada e 
namoradeira Elzinha, de Ciranda de Pedra, a atriz teve de perder os quilinhos extras que a 
perseguiam desde o início da adolescência. “Foi preciso emagrecer, porque Elzinha é gatinha e se 
acha”, revela Leandra, rindo.

> Aprenda com os erros de Leandra Leal 

Para encarar o desafio da nova personagem, ela procurou o nutrólogo Paulo Gusmão um mês antes 
de começarem as gravações. Pediu um cardápio para fazer as pazes com a balança de uma vez por 
todas. Acostumado a atender celebridades, Paulo criou um programa de emagrecimento para 
acelerar o metabolismo da atriz. Ela passou a fazer pequenas refeições de três em três horas. 
“Dessa forma, ela não corre o risco de ficar horas sem comer e atacar a geladeira na primeira 
oportunidade”, explica Gusmão. O regime deu certo e você pode seguir a mesma dieta. Dá para 
perder até 5 kg em um mês, e incluir três refeições e dois pequenos lanches. Tome nota: 

CAFÉ-DA-MANHÃ: 1 copo de suco natural com adoçante OU 1 fruta (pode ser 1 maçã OU 1 fatia de 
abacaxi OU 1 pêra OU 1/2 mamão papaia) + 1 fatia de pão integral + 1 pote de iogurte desnatado + 
1 fatia de queijo-de-minas OU 1 colher (sopa) de ricota 

LANCHE DA MANHÃ: 1 fruta (pode ser 1 pêra OU 1 maçã OU 1 pêssego OU 1 fatia de abacaxi OU 7 
morangos) 

ALMOÇO: Preencha metade do prato com salada de folhas e legumes (crus ou cozidos). Inclua 
folhas verdes à vontade e 1 colher (sopa) de cenoura OU abóbora, brócolis OU couve-flor e nabo + 1 
colher (sopa) de arroz integral OU 1 batata cozida + 1 filé de frango OU peixe OU outra carne magra 
OU 1 omelete de duas claras de ovos mexidos 

LANCHE DA TARDE: 2 Polenguinhos OU 1 iogurte desnatado OU 1 maçã com Polenguinho OU 1 
barra de cereal light sem chocolate OU 1 fatia de peito de peru com um pouquinho de requeijão 

JANTAR: 2 conchas de sopa de legumes OU 1 prato (sobremesa) de salada de folhas com 1 ovo 
cozido e 1 fatia fina de queijo-de-minas

Autor: Bruna Menegueço 

Data publicação: 12:46:00 19/05/2008 
Fonte: www.revistaanamaria.com.br

http://www.revistaanamaria.com.br/
http://mdemulher.abril.com.br/anamaria/edicoes/606/beleza/anamariamateria_279559.shtml


1) Digamos que você comece a fazer hoje a dieta divulgada pela  revista  e que 
ela apresente os resultados conforme a sua divulgação. Iniciando o tempo 
(0)zero  pela sua massa atual, fazendo o acompanhamento dos resultados. 

Tempo 

(meses)

Massa (kg)

0
1
2
3
4
5

2) Quanto tempo você precisaria fazer esta dieta para que sua massa chegasse 

a 0(zero) kg?

 

3) Faça uma representação gráfica desta situação tendo como abscissa tempo 

(em meses) e ordenada massa (em kg).

 

4) Dê a expressão que define esta função.

5) Que tipo de função esta situação representa?



6.3.Atividade 3: A fome no 
mundo

Fonte : Folha de Londrina



1) De acordo com o gráfico  Pessoas com fome no mundo , de 2007 

para  2008  qual  foi  a  porcentagem  de  aumento  de  pessoas 

desnutridas?

2) À respeito do aumento do preço dos alimentos no mundo:

a)Complete a tabela indicando a porcentagem desse aumento nos seguintes 

anos:

Ano %  de  aumento

2006

2007

2008

b) Qual a porcentagem acumulada desses aumentos nos 3 anos consecutivos 

?

c)  Se a alta dos preços dos alimentos dos próximos 5 anos permanecer na 

mesma média percentual de 2008, complete a tabela indicando,  em cada 

ano, o valor de um produto que tem preço inicial de R$ 10,00. 

Ano Preço do produto

2008

2009

2010

2011

2012

2013

 

d)  Que  tipo  de  seqüência  os  valores  apresentados  na  coluna  Preço  do 

produto representa? Qual  a sua razão ?



e) Construa um gráfico dessa tabela tendo eixo das abscissas “preço do 

produto” e eixo das ordenadas “anos” .

f) Este gráfico que representa que modelo de função?



1) De acordo com o gráfico  Dias trabalhados para pagar impostos, em 

quais anos consecutivos ocorreu a maior alta na tributação?

Fonte : Folha de Londrina

6.4.Atividade 4 : Quanto você paga de 
imposto ?



 

2) Observe a tabela tempo de trabalho para pagar impostos. 

a)  Complete  a  tabela  com  os  dados  que  aparecem  nas  colunas 

Expectativa  de  vida  ao  nascer  e  Anos  trabalhados  para  pagar 

impostos  indicando os anos, meses e dias.

ANO DE 

NASCIMENT

O

EXPECTATIVA DE 

VIDA AO NASCER

ANOS  TRABALHADOS 

PARA  PAGAR 

IMPOSTOS

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2008

3)  Fazendo uma aproximação do seu ano de nascimento com os que são 

apresentados na tabela, complete o que se pede:

     a) a sua expectativa de vida:

     _________anos e ____________meses.

b) o tempo trabalhado para pagar impostos:

     _________anos e ____________meses.

Pesquise e descubra qual era o Presidente da República durante 
esses anos e as causas que levaram a este aumento.



c) proporcionalmente à sua idade atual, quanto tempo você já pagou de 

imposto:

     _________anos e ____________meses.

4) Observe a tabela tributação para o brasileiro em 2008  e calcule:

a) Uma  pessoa  que  recebe  salário  de  R$  1  800,00,  quanto  paga  de 

tributação ?

b) Uma pessoa que tem um patrimônio de R$ 150 000,00, quanto paga de 

tributação ?

c) Se uma família que tem um gasto mensal de R$ 500,00 de consumo em 

casa, quanto desse valor é tributo?



6.5.Atividade 5: O Brasil em números

F
o
n

te
 :

 F
o
lh

a
 d

e
 

L
o
n

d
ri

n
a



1) Observando o quadro escolaridade:

a) Diga em quais faixas etárias não ocorreu aumento na freqüência escolar.

b) Qual o aumento ocorrido na taxa de escolarização entre 1992 e 2007?

c)  Essa  taxa,  em relação  ao  número  de  pessoas  investigadas,  equivale  à 

quantas pessoas?

d)  Segundo o  site  Universia  (www.universia.com.br/html/ 

noticia_clipping_chaj.html) o Brasil conta com uma população de 54 880 448 

estudantes.  Quantos  desses  estão  no  ensino  fundamental?  E  no  ensino 

médio?

2)   De acordo com os valores apresentados no quadro  população (2007), 

determine: 

a) Quantos habitantes aproximadamente tem o Brasil:

b)  Quantos brasileiros são analfabetos :

c) Quantos brasileiros são analfabetos funcionais :

d) Quantos  brasileiros são brancos :

e) Quantos brasileiros são pretos :

f) Quantos brasileiros são pardos :

g) Quantas mulheres de 0 a 4 anos tem no Brasil :

h) Quantos homens de 40 anos ou mais tem no Brasil :

i) Quantas crianças de 0 a 4 anos possui a Região Norte  e a Região Sul:

j) Quantas pessoas de 60 anos ou mais possui a Região Norte e a Região Sul:

3) Qual a Região do Brasil que apresenta a maior taxa de fecundidade? E a 

menor?

           

http://www.universia.com.br/html/ noticia_clipping_chaj.html
http://www.universia.com.br/html/ noticia_clipping_chaj.html


 4) Observando os dados apresentados, o que você pode concluir à respeito 

das futuras gerações brasileiras ? 



7. OBJETIVOS E RESOLUÇÃO DAS ATIVIDADES

Atividade 1 : Acompanhando o crescimento dos seus cabelos

Conteúdo estruturante: funções

Objetivos da atividade: 

- analisar a relação de dependência entre as variáveis de uma situação;

- identificar como se comporta um gráfico da função afim crescente;

-  compreender  que  para  toda  seqüência  padronizada  de  valores  há  uma 

expressão geral.

Resolução:

1) Tempo em meses e comprimento dos cabelos em centímetros.

2) A variação é de acordo com o comprimento dos cabelos dos alunos. A cada 

mês ocorrerá um aumento de 1,27 cm.

3) Para determinar o comprimento do cabelo após um ano o aluno deverá 

multiplicar 1,27 por 12 e acrescentar o comprimento do seu cabelo.

4) Para determinar o comprimento  do cabelo após dois anos o aluno deverá 

multiplicar 1,27 por 24 e acrescentar o comprimento do seu cabelo.

5) Para determinar o comprimento do cabelo após cinco anos o aluno deverá 

multiplicar 1,27 por 60 e acrescentar o comprimento do seu cabelo.

6) Cada  aluno  deverá  fazer  a  representação  gráfica  de  acordo  com  o 

crescimento de seus cabelos observando que a união dos pontos indicará 

uma reta com início (eixo y) no comprimento atual do seu cabelo.

7) A expressão irá depender do comprimento atual do cabelo de cada aluno, 

tendo como termo dependente o comprimento dos cabelos (em cm) e o 

termo independente o tempo (em meses).

Comprimento dos cabelos(cm) = tempo(meses)X1,27+ comprimento do cabelo atual.

8 ) A situação representa uma função afim.



Atividade 2: Dieta milagrosa

Conteúdo estruturante: funções

Objetivos da atividade : 

- analisar a relação de dependência entre as variáveis de uma situação;

- identificar como se comporta um gráfico da função afim decrescente;

- compreender que na expressão geral para função decrescente teremos a<0.

Resolução

1) Cada aluno irá preencher sua tabela indicando no mês xero(0) a sua massa 

atual e cada mês diminuirá 5 .

2) O aluno poderá continuar a tabela até atingir massa zero(0) kg ou dividir a 

sua massa por 5.

3) Cada aluno deverá fazer a representação gráfica de acordo com a  perda 

de sua massa  observando que a união dos pontos indicará uma reta com 

início (eixo y) na sua massa atual e término (eixo x) quando essa massa 

atingir zero(0) kg.

4) A expressão irá depender da massa atual  do aluno,  tendo como termo 

dependente a massa da cada mês e o termo independente o tempo em 

meses.

Massa (em kg)  = massa atual (em kg) –  tempo(meses) X 5

5) A situação representa uma função afim.

Atividade 3: A fome no mundo

Conteúdos estruturantes: funções e tratamento de informação

Objetivos da atividade: 

- compreender uma informação apresentada na forma de gráficos;

- saber expressar valores na forma percentual;



-  identificar  uma  seqüência  que  seja  Progressão  Geométrica  e  o  tipo  de 

função que pode ser demonstrado através de sua representação gráfica. 

RESOLUÇÃO

1) A diferença em milhões de 2007 para 2008 é de 75 milhões.

Aplicando uma regra de três simples teremos:

850 -  100 %

75    -     x

Obteremos que a porcentagem de aumento de pessoas famintas de 2007 

para 2008 aumentou, aproximadamente 8,82%

2)

a) De acordo com dados fornecidos pelo texto:

Ano %   de 
aumento

200
6

12

200
7

24

200
8

50

b) Calculando a porcentagem acumulada para cem unidades:

N = 100X(1+i2006)X(1+i2007)x(1+i2008)

N = 100 x (1+0,12)X(1+0,24)x(1+0,5)

N= 100x1,12x1,24x1,5

N = 208,32

Descontando o valor aplicado (100 unidades) obteremos que a porcentagem 

acumulada foi de 108,32%.



c)  À uma taxa de 50% ao ano, obteremos os seguintes valores  para este 

produto:  

Ano Preço  do 
produto

200
8

10

200
9

15

201
0

22,50

201
1

33,75

201
2

50,625

201
3

75,9375

d) A coluna  Preço do produto representa uma Progressão Geométrica de 

razão 1,5.

e)
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f) função exponencial

Atividade 4 : Quanto você paga de imposto?

Conteúdos estruturantes : tratamento de informação



Objetivos da atividade: 

- compreender uma informação apresentada na forma de gráficos;

- saber expressar um tempo na forma decimal e em subdivisões;

-analisar as tributações pagas pelos brasileiros calculando suas porcentagens. 

RESOLUÇÃO

1) Os dois anos consecutivos em que ocorreu a maior alta de tributação 

foi 1989 e 1990.

2)

ANO DE 
NASCIMENT
O

EXPECTATIVA DE 

VIDA AO NASCER

ANOS TRABALHADOS 
PARA PAGAR IMPOSTOS

1930 40 anos, 14 meses e 12 
dias

20 anos, 1 mês e 3 dias

1940 40 anos,  8  meses e  12 
dias

23 anos e 6 meses

1950 42  anos,  7  meses  e  6 
dias

20 anos, 10 meses e 24 
dias

1960 45 anos, 14 meses e 12 
dias

24 anos,  2  meses  e  12 
dias

1970 54  anos,  7  meses  e  6 
dias

27 anos,  3  meses  e  18 
dias

1980 55 anos,  3  meses e  18 
dias

30 anos,  2  meses  e  12 
dias

1990 62  anos,  7  meses  e  6 
dias

33 anos

2000 70 anos e 6 meses 35 anos,  3  meses  e  18 
dias

2008 72 anos,  3  meses e  18 
dias

36 anos,  3  meses  e  18 
dias

3) De  acordo  com  o  ano  de  nascimento,  cada  aluno  irá  fazer  uma 

aproximação com os anos apresentados na tabela informando assim 

a  sua  expectativa  de  vida,  quantos  anos  irá  trabalhar  para  pagar 

impostos e quanto de imposto já pagou.



4)

a) De acordo com a tabela,  a porcentagem sobre a renda é de 14,69 %. 

Assim, para uma pessoa que recebesse salário de R$ 1800, 00 teríamos:

0,1469 X 1800 = 264,42

b)  De acordo com a tabela, a porcentagem sobre o patrimônio é de 2,96 %. 

Assim,  para  uma  pessoa  que  tivesse  um  patrimônio  de  R$  150  000,00 

teríamos:

0,0296 X 150 000 = 4 440

c) De acordo com a tabela, a porcentagem sobre o consumo é de 22,86 %. 

Assim, para uma família que tem gasto mensal de R$ 500,00 de consumo, 

teríamos:

0,2286 X 500 = 114,30 

Atividade 5 : O Brasil em números 

Conteúdos estruturantes : tratamento de informação

Objetivos da atividade 5: 

- compreender uma informação apresentada na forma de gráficos e tabelas;

-  analisar  as  diversas  características  do  povo  brasileiro  calculando  suas 

porcentagens; 

-  levantar  questionamentos  a  partir  de  dados  estatísticos  sobre  futuros 

problemas que poderão ocorrer no Brasil;

RESOLUÇÃO

1)

a) Nas faixas etárias de 15 a 17 anos, 18 a 24 anos e 25 anos ou mais.

b) Aumento de 11,1 %



c) De acordo com o texto, o número de pessoas investigadas foi de 400 mil, 

assim teremos:

0,111 X 400 000 = 44 400

d)  De acordo com a tabela estudantes de 4 anos  ou mais, 63,0 % estão 

no ensino fundamental e 16,6 % no ensino médio. Teremos então:

Ensino fundamental => 0,63 X 54 880 448 = 34 574 682,24 

Ensino Médio => 0,166 X 54 880 448 = 9 110 154,368

2)

a) 97 200 000 (mulheres) + 92 600 000 (homens) = 189 800 000

b) 0,1 X 189 800 000 = 18 980 000

c) 0,216 X 189 800 000 = 40 996 800

d) 0,494 X 189 800 000 = 93 761 200

e) 0,074 x 189 800 000 = 14 045 200

f) 0,423 X 189 800 000 = 80 285 400

g) 0,077 X 189 800 000 = 14 614 600

h) 0,347 X 189 800 000 = 65 860 600

i) Região Norte => 0,101 X 189 800 000 = 19 169 800

Região Sul => 0,064 X 189 800 000 = 12 147 200 

j) Região Norte => 0,067 X 189 800 000 = 12 716 600

Região Sul => 0,114 X 189 800 000 = 21 637 200

3) Maior taxa região Norte e menor taxa região Sul.

4)  Após  a  interpretação das  informações  do  texto,  espera-se  que o  aluno 

possa chegar a algumas conclusões, como por exemplo:



- se a taxa de fecundidade continuar caindo, no futuro teremos muito mais 

velhos que jovens;

-  teremos  futuramente  uma  maior  inserção  de  mulheres  no  mercado  de 

trabalho,solteiras e independentes  uma vez o número de mulheres de 0 a 4 

anos é maior que o dos homens; 

- a qualidade de vida das regiões Sul e Sudeste é melhor do que nas outras 

regiões, visto que há um número maior de pessoas com 60 anos ou mais.

- a taxa de fecundidade das regiões Norte e Nordeste é maior do que das 

outras regiões, uma vez que há uma população maior de crianças de 0 a 4 

anos.
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