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Caro(a) aluno(a),

Você está recebendo o Caderno de Matemática para o 2o semestre. Ao longo do 1o semestre, 
você encontrou desafios que exigiram dedicação e muito estudo para construir os conhecimentos e 
desenvolver as habilidades compreendidas no curso. Parabéns pelo empenho!

Agora, há outros desafios pela frente. Neste Caderno, você terá a oportunidade de conhecer 
esses e outros casos que envolvem análise combinatória e cálculo de probabilidade. O raciocínio 
combinatório e o cálculo de probabilidades são conceitos apresentados desde o Ensino Fundamen-
tal. Agora, no Ensino Médio, você aprofundará esses conhecimentos.

Você também irá conhecer um pouco a história do estudo das probabilidades e saberá que sua 
origem remonta à correspondência trocada entre os matemáticos Blaise Pascal e Pierre de Fermat, 
que viveram no século XVII. Nessas cartas, eles discutiam as chances associadas aos jogos de azar, 
notadamente os jogos envolvendo baralho.

Este volume apresenta alguns problemas e exercícios que podem ser resolvidos por meio de 
diversos procedimentos e registros, sobretudo por um diagrama conhecido como diagrama de ár-
vores. Tudo isso para favorecer a consolidação das noções envolvidas na contagem e/ou no cálculo 
de números de agrupamentos solicitados.

Ainda neste Caderno, você vai conhecer um pouco mais sobre a geometria espacial métrica e 
estudar algumas formas comuns presentes na natureza e na produção humana.

Você poderá relembrar as propriedades fundamentais das figuras planas, já que são elas que 
compõem as bases e as seções das figuras espaciais. Você será convidado a representar e interpretar 
figuras tridimensionais desenhadas no plano e a realizar atividades de manipulação e exploração 
dos sólidos geométricos.

Além disso, você estudará mais sobre os sólidos geométricos, como os prismas, os cilindros, as 
pirâmides, os cones e a esfera. Levando em consideração essas figuras espaciais, você vai, ainda, 
resolver situações-problema de maneira contextualizada.

Esperamos que você participe de todas as atividades propostas pelo seu professor e, com isso, 
possa aprender cada vez mais, será de suma importância que você se aproprie destes conhecimen-
tos, pois está iniciando o seu percurso no Ensino Médio e todos os conceitos estudados contribui-
rão para melhorar o seu desempenho. O objetivo é contribuir para que o estudo da Matemática 
seja cada vez mais prazeroso. Aproveite bastante!

Equipe Curricular de Matemática

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 1  

PROBABILIDADE E PROPORCIONALIDADE:  

NO INÍCIO ERA O JOGO...

Uma narrativa e um problema de probabilidades

Leitura e análise de texto

O estudo da probabilidade iniciou-se, segundo a história da Matemática, a partir da 
correspondência trocada entre dois pensadores do século XVII, Blaise Pascal e Pierre de 
Fermat. Nas cartas que trocavam entre si, eles analisavam cálculos de chances para ganhar em 
determinados jogos de azar, principalmente os que envolviam cartas e dados. Um desses 
problemas foi o “problema do jogo interrompido”, no qual se questionavam sobre a divisão 
justa de um prêmio, no caso de determinado jogo não chegar ao fim. Vamos reproduzir 
aqui uma adaptação desse problema para que você possa avaliar como está seu bom senso 
para o cálculo de probabilidades. 

Duas pessoas A e B disputam uma partida de um jogo que terminará quando um dos 
dois participantes ganhar três rodadas. Para o vencedor, há certo prêmio X. A primeira ro-
dada aconteceu e o jogador A ganhou. A segunda rodada aconteceu e o jogador A também 
ganhou. Quer dizer, o jogo está 2   0 para A. Se, por algum motivo, a partida for inter-
rompida agora, antes que ocorra a próxima rodada, o prêmio X deverá ser dividido entre os 
dois participantes. A pergunta é: quanto você acha que deve receber o jogador A e quanto 
deve receber o jogador B?

Se você pensou em dividir o prêmio em 3 partes e dar 2 delas para o jogador A e 1 para 
o jogador B, lamento, mas se enganou. Se você pensou em dividir o prêmio em 4 partes, 
destinando 3 delas para A e apenas 1 para B, é uma pena, pois também não é essa a resposta 
correta. Mas se você pensou em dividir o prêmio em 8 partes e dar 7 delas para A, parabéns, 
seu bom senso para o cálculo de probabilidades está em dia. Vamos ver o porquê.

Primeira rodada (já ocorreu): 1  0 a favor de A.

Segunda rodada (já ocorreu): 2  0 a favor de A.

Terceira rodada: 50% de chance para A e 50% de chance para B. Se A ganhar, ter-
mina o jogo.

Quarta rodada: para que exista essa rodada, A deve ter perdido a rodada anterior e 
o jogo agora está 2  1 a seu favor. A chance de A vencer e acabar com o jogo é de  
25%, isto é, metade dos 50% da chance da terceira rodada. A chance de B é igual à de A, 
isto é, 25%. Mas só haverá outra rodada se B ganhar. Quer dizer, até agora, o jogador  
A teve 50% de chance de ganhar o jogo na terceira rodada e mais 25% de ganhar o jogo 
nessa rodada. Suas chances já somam 75%, enquanto as chances de B são iguais a 25%.
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A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

50%

50% 25%

25% 12,5%

12,5%

1a rodada

(já aconteceu)

A ganhou

2a rodada

(já aconteceu)

A ganhou

3a rodada 4a rodada 5a rodada

A = 50% + 25% + 12,5% = 87,5%

B = 12,5%

Quinta rodada: para que aconteça essa rodada, o jogo deve estar empatado por 2  2.  
Os 25% de chance da rodada anterior dividem-se agora entre B e A, isto é, 12,5%  
para A e 12,5% para B. As chances do jogador A, que na quarta rodada somavam  
75%, somam agora 87,5%, enquanto B, que só pode ganhar o jogo se essa rodada 
chegar a acontecer, tem 12,5%. 

Essas porcentagens traduzidas em fração equivalem a   7 __ 
8
   e   1 __ 

8
  .

VOCÊ APRENDEU?

 1. Em uma partida de tênis programada para 5 sets, o vencedor ganharia 40 pontos no ranking 
da confederação. Para isso, um dos jogadores precisaria vencer primeiro 3 sets e ganhar o 
jogo. Entretanto, a partida foi interrompida pela chuva no momento em que terminava  
o 4o set, com o placar apontando 2 sets para o jogador A e 1 set para o jogador B. Para piorar a 
situação, o tal jogo estava sendo disputado no último dia possível daquele ano, não havendo 
mais possibilidade de continuá-lo em outro dia do ano. O que fazer se um ou outro jogador 
pudesse vir a se consagrar o número 1 do mundo dependendo do número de pontos que 
conseguisse naquele último jogo do ano? Os organizadores do torneio reuniram-se às pressas 
e decidiram que os 40 pontos seriam divididos entre os dois jogadores proporcionalmente à 
probabilidade que cada um teria de sagrar-se vencedor, caso a partida chegasse ao final. Dos 
40 pontos, quantos caberão ao jogador A e quantos caberão ao jogador B? Utilize a tabela  
a seguir para elaborar a solução.



Matemática – 2a série – Volume 2

7

1o set 2o set 3o set
4o set  

(não ocorreu)
5o set  

(não ocorreu)

A vence

(1  0)

B vence

(1  1)

A vence

(2  1)

 2. Considere uma situação semelhante à do problema anterior, sobre uma partida de tênis inter-
rompida, que é disputada por dois jogadores A e B. Suponha que o jogo estivesse programado 
para melhor de 7, isto é, o jogo acabaria quando um dos tenistas ganhasse 4 sets. Nesse caso, 
qual é a probabilidade de vitória para cada um deles no caso de o jogo ser interrompido quando 
o placar apontar:

 a) 3  1 a favor de A? Use a tabela a seguir para elaborar sua resposta.

1o set 2o set 3o set 4o set
5o set  

(não ocorreu)
6o set  

(não ocorreu)
7o set  

(não ocorreu)

 b) 2  1 a favor de A? Organize a resolução:
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Lançando dois dados: um jogo e alguns cálculos de probabilidade

 3. Nesta atividade, sua sorte estará em jogo e, principalmente, sua habilidade em calcular 
com rapidez a probabilidade de ocorrência de alguns eventos relacionados ao lançamento 
de dois dados.

I. Material do jogo (para cada grupo de 4 alunos)

Dois dados: um deles com as faces contendo os números ímpares pintados de azul e os 
pares, de vermelho; e o outro com as faces contendo os números pares pintados de azul 
e os impares, de vermelho (Anexo 1).

Duas fichas de acompanhamento, uma para cada dupla de alunos (Anexo 2).

O tabuleiro para escolha de eventos e para apostas (Anexo 3).

II. Instruções para o jogo – nível 1

A competição, em cada grupo, ocorrerá na forma de dupla contra dupla. 

Cada dupla receberá uma ficha de acompanhamento para o registro das apostas. Nesse nível, as 
duplas podem apostar apenas nos eventos relacionados no tabuleiro na parte “Jogo Básico”. 

Antes de algum dos participantes lançar os dados, cada dupla escolhe um evento, apenas um, 
registra sua aposta na ficha de acompanhamento e, o mais importante, registra a probabilidade 
de ocorrência do evento escolhido. Veja o exemplo:

Rodada Aposta Probabilidade Resultado Débito/Crédito

1 2  Q
2

  9 ___ 
36

      1 __ 
4
  

Aposta de 2 fichas em Q
2
. Há 9 resultados possíveis em Q

2
 entre o total 

de 36 resultados possíveis.

Feito o registro, lançam-se os dados e observam-se os resultados das faces superiores. O passo 
seguinte é o cálculo do crédito ou débito, dependendo, respectivamente, de ter ocorrido ou 
não o evento escolhido. Caso o evento escolhido não tenha sido sorteado, a dupla perde as 
fichas apostadas. Se houver acerto, a probabilidade determina o número de fichas a serem 
recebidas. Veja os exemplos:
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Exemplo de derrota

Rodada Aposta Probabilidade Resultado Débito/Crédito

1 2  Q 
2

  9 ___ 
36

      1 __ 
4
  (2 ; 5) –2

O par (2;5) pertence a Q
1
. Portanto, o evento 

selecionado não ocorreu.

A dupla perde as 2 fichas 

que apostou.

Exemplo de vitória

Rodada Aposta Probabilidade Resultado Débito/Crédito

1 2  Q
2

  9 ___ 
36

      1 __ 
4
  (1 ; 3) + 8

A dupla ganha 8 fichas no total, 

pois apostou 2 e a probabilidade 

foi de 1 para 4. Isto é, para cada 

ficha apostada, obtêm-se 4 fichas.

O par (1;3) pertence a Q
2
. 

Portanto, ocorreu o evento 

selecionado.

Outro exemplo de vitória

Rodada Aposta Probabilidade Resultado Débito/Crédito

1 2  Q 
2

  9 ___ 
36

      1 __ 
4
  (1 ; 3) + 8

2 3  (verde)   8 ___ 
36

      2 __ 
9
  (6 ; 3) + 13,5

O par (6; 3) está associado a 
uma quadrícula de cor verde do 
tabuleiro. Portanto, ocorreu o 
evento selecionado.

A dupla ganha 13,5 fichas no to-
tal, pois apostou 3, e a probabili-
dade foi de 2 para 9. Isto é, para 
cada 2 fichas apostadas, obtêm-se 
9 fichas.
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As fichas que uma dupla ganhar em cada rodada precisam ser validadas pela dupla oponente, 
que somente o fará no caso de julgar correto o cálculo da probabilidade. Não é permitido à 
dupla escolher mais de uma vez cada evento.

Após determinado número de rodadas, combinado previamente pelas duplas, ou um prazo esta-
belecido pelo professor, contam-se as fichas. A dupla com maior número de fichas é a vencedora.

III. Instruções para o jogo – nível 2

Repetem-se as instruções do nível 1, levando-se em conta, nesta fase, os eventos do Anexo – nível 2, 
que ampliam a diversidade dos cálculos das probabilidades. Nesse nível, é permitido que as duplas 
criem eventos além daqueles do tabuleiro, como “pares da linha superior do tabuleiro” ou “apenas 

números azuis”. 

Situações-problema para o cálculo de probabilidades

 4. Observe a tabela com as quantidades de peças de formatos e cores diferentes que foram coloca-

das em uma caixa.

Triangulares Circulares Retangulares Total

Brancas 12 10 6 28

Pretas 15 11 7 33

Amarelas 8 9 2 19

Total 35 30 15 80

Sorteando uma das peças dessa caixa, qual é a probabilidade de que a peça seja:

 a) triangular?

 b) amarela retangular?

 c) não circular?

 d) não preta?

 e) circular não preta?
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 f ) não circular e não preta?

 5. Os 200 alunos das seis classes da 2a série do Ensino Médio de uma escola fizeram um teste na 
aula de Educação Física e classificaram-se em quatro níveis, de acordo com a resistência física 
maior ou menor. Alunos de nível 4 são mais resistentes do que alunos de nível 3, que, por sua 
vez, são mais resistentes que alunos de nível 2, e assim por diante. Os resultados desse teste 
estão representados na tabela a seguir:

2a A 2a B 2a C 2a D 2a E 2a F

Nível 1 12 14 12 11 13 12

Nível 2 9 8 11 10 10 9

Nível 3 10 8 7 7 6 9

Nível 4 3 2 3 4 5 5

Total de alunos 34 32 33 32 34 35

Um dos alunos da 2a série dessa escola será sorteado. Qual é a probabilidade de o aluno sorteado:

 a) estudar na 2a série D?

 b) não estudar na 2a série A nem na 2a série B?

 c) ter atingido nível 3 no teste?

 d) ter atingido nível abaixo de 3 no teste?

 6. Em relação à tabela apresentada no problema anterior, se for sorteado um aluno da 2a série C e outro 
da 2a série E, de qual dessas classes é mais provável ocorrer um aluno de nível superior a 2 no teste?
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 7. Dos 300 alunos de uma escola, 45% são meninas e apenas 20% delas têm idade acima de 16 anos. Já 
entre os meninos, a porcentagem de alunos maiores de 16 anos é 40%. Sorteando um dos alunos dessa 
escola, qual é a probabilidade de que seja sorteado um menino com idade igual ou menor que 16 anos?

LIÇÃO DE CASA

 8. Com base nos dados da atividade 7, considere agora o caso do sorteio de uma pessoa que, 
sabe-se de antemão, terá idade acima de 16 anos. Nessa condição:

 a) qual é a probabilidade de que seja sorteada uma menina?

 
 b) qual é a probabilidade de ser um menino?
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 c) qual é a probabilidade de sortear um menino e ele ter 16 anos de idade ou menos?

 

 d) sorteada uma pessoa, verifica-se que tem idade superior a 16 anos. Qual é a probabilidade 
de ser um menino?

 9. Considere novamente a atividade 4, apresentada anteriormente. Sorteando uma das peças re-
tangulares, qual é a probabilidade de ela ser amarela?

 10. Considere novamente a atividade 5. Um aluno foi sorteado e sabe-se que ele está no nível 2. 
Qual é a probabilidade de que ele estude na 2a série C?
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 2  

ANÁLISE COMBINATÓRIA: RACIOCÍNIOS ADITIVO  

E MULTIPLICATIVO

VOCÊ APRENDEU?

Construindo árvores de possibilidades

 1. Considere a seguinte situação: uma menina deseja vestir-se com uma saia e uma blusa, e dispõe 
de 4 saias diferentes e 5 blusas diferentes. O esquema a seguir representa as possibilidades de  
escolha da menina.

Blusa 1

Blusa 2

Saia 1 ou 2  
ou 3 ou 4

Blusa 3

Blusa 4

Blusa 5

Escreva uma multiplicação para indicar o total das diferentes possibilidades de escolha da menina.

 2. Um roteiro turístico prevê a visita a duas cidades do conjunto conhecido por “Cidades Históricas 
de Minas Gerais”, formado pelas cidades de Ouro Preto, Mariana, Tiradentes e São João del Rei. 
Quantos roteiros diferentes poderão ser traçados se:
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 a) Ouro Preto sempre fizer parte do roteiro?

 

 b) não houver restrição à escolha das duas cidades?

 

 3. Os números 342, 335, 872 e 900 são, entre tantos outros, números de três algarismos. 
Entre esses exemplos, os números 342 e 872 não repetem algarismos, contrariamente ao 
que ocorre, por exemplo, com os números 335 ou 900. Quantos números de 3 algarismos 
podemos escrever se:

 a) todos começarem por 1 e os algarismos puderem ser repetidos?

 b) todos começarem por 1 e os algarismos não puderem ser repetidos?

 c) não houver qualquer restrição, isto é, desde 100 até 999?

 d) os números não contiverem algarismos repetidos?

 4. Existem 9 000 números de 4 algarismos, dos quais 1 000 é o menor deles e 9 999 o maior. Entre 
esses 9 000 números há muitos que não repetem algarismos, como 1 023, 2 549, 4 571 ou 
9 760. Quantos são esses números de 4 algarismos distintos?
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 5. Para que um número de 3 algarismos seja par, é preciso que ele “termine” por um numeral par, 

ou, em outras palavras, é preciso que o algarismo das unidades seja 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8, 

como: 542, 134, 920, 888 etc.

 a) Quantos números pares de 3 algarismos existem?

 b) Quantos números ímpares de 3 algarismos existem?

 c) Quantos números ímpares de 3 algarismos distintos existem?

 d) Quantos números pares de 3 algarismos distintos existem?

 e) A soma dos resultados obtidos nos itens c e d deste problema deve ser igual ao resultado do 

item d da atividade 3. Verifique se isso ocorreu com os resultados que você obteve. Se não,  

procure descobrir o que saiu errado.

 6. Considere os numerais 1, 2, 3 e 4, e também todos os números de 4 algarismos distintos que 

podemos formar com eles. Imagine que todos esses números serão ordenados, do menor para 

o maior. Isso feito, o primeiro da fila será o 1 234, o segundo será o 1 243, o terceiro, 1 324, e 

assim por diante, até o último, que será o 4 321. 

 a) Qual é a posição do número 4 321 nessa fila?

 b) Qual é a posição do número 3 241 nessa fila?

 c) Acrescentando o numeral 5 aos numerais 1, 2, 3 e 4, e ordenando todos os números de  
5 algarismos distintos que podem ser formados, qual é o número que ocupa a 72a posição?
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Formação de filas sem e com elementos repetidos

Leitura e análise de texto

As filas

Quando duas pessoas A e B colocam-se em fila, há apenas duas possibilidades: primeiro 
vem A e depois B, ou primeiro vem B e depois A. Se uma pessoa C juntar-se a essas duas, 
a fila poderá, agora, ser formada de 6 maneiras diferentes:

ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA

Se uma quarta pessoa juntar-se a essas, serão, agora, 4 vezes mais filas do que o número 
anterior. Isto é, serão 4  6  24 filas. 

 7. Quantas filas diferentes poderão ser formadas com 5 pessoas, apenas alternando suas posições 
na fila?

 8. Quantos anagramas diferentes podem ser formados com as letras das palavras:

 a) BIA 

 b) NICO

 c) LUCIA 

 d) CAMILO

 9. Considere a palavra CABO. Se trocarmos a ordem entre as letras dessa palavra, formando  
agrupamentos de letras que podem ou não formar palavras conhecidas, estaremos for-
mando “anagramas”. Veja alguns dos anagramas da palavra CABO:

COBA, BACO, OCBA, ABOC, ACOB

 a) começando por A, quantos anagramas diferentes poderemos formar?

 b) quantos anagramas terminados em O existem?
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 c) no total, quantos anagramas existem?

 10. Em uma caixa foram colocadas 9 bolinhas, numeradas de 1 a 9. Para retirar uma bolinha 
dessa caixa, temos 9 maneiras diferentes: pegar a bolinha 1, ou a bolinha 2, ou a bolinha 3, e  
assim por diante. Para retirar duas bolinhas da caixa, temos já um número bem maior de maneiras  
diferentes: temos 8 vezes mais, isto é, 72 maneiras diferentes. Isso porque há 8 possibilidades 
de pegar a segunda bolinha depois de a primeira delas ter sido apanhada. Responda:

 a) quantas maneiras diferentes existem para pegar 3 bolinhas dessa caixa?

 b) quantas maneiras diferentes existem para pegar 4 bolinhas dessa caixa?

 11. Suponha que, no caso do problema anterior, a bolinha que for pega seja jogada novamente na  
caixa antes que a próxima bolinha seja sorteada. Em outras palavras, a bolinha é reposta na caixa  
a cada sorteio. Nessa condição, de quantas maneiras diferentes podemos retirar dessa caixa:

 a) duas bolinhas?

 b) três bolinhas?

 c) quatro bolinhas? 

 12. Sete pessoas formarão ao acaso uma fila indiana. Em quantas ordenações diferentes poderá ser 
formada a fila?



Matemática – 2a série – Volume 2

19

 13. Trocando a ordem das letras INA, podem ser formados 6 anagramas diferentes:

INA, IAN, AIN, ANI, NAI, NIA

Com as letras da palavra ANA, o número de anagramas é menor; são apenas 3:

ANA, AAN, NAA

Por que o número de anagramas dessas palavras não é o mesmo, se ambas têm 3 letras? A res-
posta é: a palavra ANA tem letras repetidas.

A palavra LUTA tem 24 anagramas, enquanto a palavra LULU, que tem 2 “L” e 2 “U”, tem apenas 
6 anagramas, pois a troca de um “L” com outro ou a troca entre os dois “U” não gera novo ana-
grama. Quer dizer, o total de 24 anagramas de uma palavra com 4 letras distintas fica, no caso de 
LULU, duas vezes dividido por 2!, por causa dos “L” e dos “U” repetidos. Então, 24  2!  2! = 6.

Veja por exemplo, a palavra INICIOU: apesar de ter 7 letras não tem 7! = 5040 anagramas 
distintos, pois tem o “I” repetido três vezes, uma vez que a troca de um “I” com outros dois 
“I” não gera novo anagrama. Quer dizer, o total de 5040 anagramas de uma palavra com  
7 letras distintas fica, no caso de INICIOU dividido por 3!, em decorrência dos “I” repetidos. 
Assim, INICIOU tem 5040  3! = 5040  6 = 840 anagramas distintos.

Agora, responda: qual é o total de anagramas das palavras a seguir?

 a) CARRO

 b) CORPO

 c) CORRO

 14. Quantos anagramas podem ser formados com as letras das palavras a seguir?

a) ANA   b) CASA   c) CABANA   d) BANANA   e) BANANADA
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 15. Quando três meninas, Ana, Bia e Carla, e um menino, Dan, formam uma fila, temos 24 filas 
diferentes, como já vimos em problemas anteriores. Se, no entanto, o critério para a formação 
da fila não for a individualidade das pessoas, mas apenas o sexo, serão apenas 4 filas diferentes 
formadas por 3 mulheres (M) e um homem (H), da seguinte forma:

MMMH, MMHM, MHMM, HMMM

Com 5 pessoas, sendo 2 meninas e 3 meninos, quantas filas diferentes poderão ser formadas no caso de:

 a) ser considerada a individualidade das pessoas?

 b) ser considerado apenas o sexo das pessoas?

 16. Três livros de Geografia diferentes e três livros de História diferentes serão colocados, um sobre o 
outro, de modo a formar uma pilha de livros. Quantas pilhas diferentes poderão ser formadas se: 

 a) não importar a matéria, e sim os livros, que, no caso, são todos diferentes?

 b) a diferença entre os livros não for levada em conta, mas apenas o fato de que são de duas 
disciplinas diferentes?

LIÇÃO DE CASA

 17. Sete pessoas, sendo 3 meninas e 4 meninos, formarão uma fila. Desconsiderando a individualidade das 
pessoas e levando em conta apenas o sexo, quantas ordenações diferentes poderá ter a fila formada?

 18. Um jogo de futebol entre duas equipes A e B terminou empatado por 3  3. Alguém que não assistiu 
ao jogo pretende descobrir a ordem em que ocorreram os gols. Será que A começou ganhando e B 
empatou? Será que B fez 3  0 e depois A tentou reverter a situação? Enfim, como foram saindo os 
gols nessa partida? Quantas ordenações possíveis existem para os gols que ocorreram nessa partida?
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 19. Aplicando a propriedade distributiva e desenvolvendo o binômio (A + B)5, isto é, fazendo  
(A + B)  (A + B)  (A + B)  (A + B)  (A + B), aparecerá um termo igual a A5 e um termo igual a B5.  
No entanto, vão aparecer vários termos com parte literal igual a A3 B2, decorrentes da multipli-
cação entre 3 “A” de qualquer dos 5 binômios por 2 “B”, também de qualquer dos 5 binômios. 
Quantos termos iguais com parte literal A3 B2 aparecerão?

VOCÊ APRENDEU?

Formação de grupos com elementos de uma ou mais categorias

Leitura e análise de texto

Observe a representação de uma parte da árvore de possibilidades para o seguinte proble-
ma: quantos grupos ordenáveis (filas) de 3 elementos podemos formar com 7 pessoas? 

7 6 5 4 27 6 5 3 27 6 4 3 27 5 4 3 26 5 4 3 2 7 6 5 4 3

7 6 5 3 2

1

4

1o lugar

2o lugar

3o lugar

Ao observar a árvore percebemos que, para determinada pessoa em 1o lugar, há 6 opções 
para o 2o colocado e, para cada um destes, há 5 possibilidades de escolha para o 3o colocado. 
Assim, a quantidade de grupos ordenáveis é, nesse caso, igual ao produto 7  6  5  210. 

Agora, vamos mudar a questão e perguntar: a quanto ficaria reduzido o número de agru-
pamentos se eles não fossem ordenáveis? Isto é, se o agrupamento “João, José, Maria” fosse 
o mesmo de “João, Maria, José”, o mesmo de “Maria, José, João” e igual a todos os demais 
em que só é trocada a ordem dos participantes? Em outras palavras, se em vez de serem feitas 
filas, fossem feitos grupos de pessoas? 
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Para responder, retomamos os problemas anteriormente resolvidos, mostrando que ha-
verá 3! = 6 ordenações possíveis. Portanto, quaisquer 3 elementos que considerarmos entre 7 
permitirão 3! = 6 ordenações possíveis. Assim, se temos 7  6  5 conjuntos ordenáveis, temos 
(7  6  5) ÷ 3! conjuntos não ordenáveis, e a resposta do problema é 210 ÷ 6 = 35 grupos 
diferentes de 3 pessoas.

 20. Cinco pessoas, Arnaldo, Benedito, Carla, Débora e Eliane, estão juntas em uma sala. 

 a) Quantos agrupamentos ordenáveis diferentes (filas) de 5 pessoas podem ser formados com 
essas 5 pessoas?

 b) Quantos agrupamentos não ordenáveis diferentes (grupos) de 5 pessoas podem ser  
formados com essas 5 pessoas?

 c) Quantos grupos diferentes de 2 pessoas podem ser formados com as pessoas presentes na sala? 

 21. Há 10 bolas em uma caixa, todas iguais com exceção da cor, sendo 4 bolas brancas e 6 bolas 
pretas. Quantos conjuntos de 4 bolas podem ser formados sendo:

 a) todas brancas?

 b) duas brancas e duas pretas? 

 22. Sobre a prateleira de um laboratório repousam 8 substâncias diferentes. Quantas misturas  
diferentes com iguais quantidades de 2 dessas substâncias podem ser feitas se:

 a) não houver qualquer restrição? 

 b) entre elas há 3 substâncias que não podem ser misturadas duas a duas por formarem um 
composto que exala gás tóxico?
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 23. Uma seleção de basquete com 5 jogadores será formada por atletas escolhidos de apenas duas 
equipes A e B. Da equipe A, que possui 12 atletas, serão selecionados 2, enquanto a equipe B, 
que possui 10 atletas, cederá 3 para a seleção. Se todos os atletas têm potencial igual de jogo, 
quantas seleções diferentes poderão ser formadas?

 24. A partir de um conjunto de 15 bolas iguais, a não ser pela cor (8 são brancas, 4 pretas e  
3 amarelas), serão formados grupos de 3 bolas. De quantas maneiras diferentes poderão ser 
formados esses grupos se não são desejáveis grupos que contenham bolas de uma única cor?

 25. Na classe de Luiza e Roberta estudam, contando com elas, 34 alunos. De quantas maneiras 
diferentes podem ser formados grupos de trabalho de 4 alunos se Roberta e Luiza não podem 
participar juntas de um mesmo grupo?

 26. Dispomos de 8 pessoas para formar grupos de trabalho. De quantas maneiras diferentes o grupo  
poderá ser formado se dele participar(em):

 a) apenas uma das 8 pessoas?
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 b) duas das 8 pessoas?

 c) três das 8 pessoas?

 d) quatro das 8 pessoas?

 27. Em uma sala há n pessoas com as quais formaremos grupos, ordenáveis ou não. De quantas 
maneiras diferentes poderemos formar o grupo se ele tiver:

 a) apenas 1 elemento?

 b) 2 elementos?

 c) 3 elementos?

 d) 4 elementos?

 e) p elementos, p < n?

O texto seguinte serve de enunciado para 
as atividades de 28 a 32.

Observe a imagem a seguir, das 24 pes-
soas que esperavam o início da aula de Mate-
mática, e complete a tabela com a quantidade 
de pessoas que apresentam as características 
indicadas.
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Homens Mulheres

Com óculos

Sem óculos

Total

 28. De quantas maneiras diferentes podemos sortear, entre essas pessoas:

 a) uma mulher?     b) um homem?

 c) duas mulheres?     d) dois homens?

 e) duas pessoas com óculos?   f ) duas mulheres com óculos?

 29. Na primeira fila estão sentadas 7 pessoas. De quantas maneiras podemos trocá-las de lugar de 
modo a mantê-las todas na mesma fila?
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 30. De quantas maneiras diferentes podemos formar, com as pessoas da imagem, grupos de:

 a) 3 homens?      b) 3 mulheres?

 c) 3 pessoas com óculos?     d) 2 homens e uma mulher?

 e) 1 homem e duas mulheres?

 31. Agora, atenção! Vamos formar grupos de 4 pessoas com as 7 pessoas da primeira fila. Quantos 
grupos diferentes poderão ser formados se: 

 a) todos forem homens?     b) todas forem mulheres?
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 c) todos usarem óculos?     d) nenhuma pessoa usar óculos?

 e) o grupo for formado por 3 homens e uma mulher?

 f ) o grupo for formado por 2 homens e duas mulheres?

 32. Crie um problema que envolva a ideia de agrupamento de pessoas, levando em conta o pessoal 
que está sentado ao seu redor. Não vale copiar enunciados já apresentados. Resolva o problema.
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LIÇÃO DE CASA

 33. Sete pessoas, 3 meninas e 4 meninos, entram em um cinema e vão ocupar 7 cadeiras. Uma pessoa em 
cada cadeira, colocadas lado a lado. De quantas maneiras diferentes essa ação poderá ser realizada se: 

 a) não houver qualquer restrição?

 b) na primeira cadeira sentar um menino e na última uma menina?

 c) duas meninas sempre ficarem lado a lado?

 d) todas as meninas ficarem lado a lado?

 e) todas as meninas ficarem lado a lado e os meninos também?
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 34. A fim de angariar fundos para uma viagem de estudos com sua turma, um professor de Mate-
mática organizou uma rifa. Para tanto, ele imprimiu a maior quantidade possível de bilhetes 
contendo um número de 4 algarismos distintos. Depois, vendeu esses bilhetes a R$ 2,00 cada 
um para comprar as passagens que custavam, ao todo, R$ 4 000,00. Supondo que o professor 
tenha vendido todos os bilhetes, responda: ele conseguiu ou não comprar todas as passagens?

VOCÊ APRENDEU?

O enunciado seguinte serve para a resolução das atividades de 35 a 38.

O desenho mostra 12 pessoas sentadas em uma arquibancada. Na fileira de trás estão 5 homens 
e uma mulher. Na fileira da frente estão 4 homens e duas mulheres.

Entre as pessoas deste grupo, duas, da fileira da frente, usam óculos, e duas, da fileira de trás, também.

 35. Pensando apenas nas pessoas da fileira de 
trás, de quantas maneiras elas podem trocar 
as posições entre si:

 a) sem qualquer restrição?

 b) de modo que as duas pessoas de ócu-
los fiquem sempre separadas?
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 c) de modo que a mulher esteja sempre entre os dois homens que usam óculos?

 36. Pensando apenas nas pessoas da fileira da frente, de quantas maneiras elas podem trocar as 
posições entre si:

 a) se as duas pessoas que usam óculos estiverem sempre lado a lado?

 b) se os homens sempre ficarem juntos e as mulheres também?

 37. Uma das pessoas sentadas será sorteada ao acaso. Qual é a probabilidade de que seja sorteado 
um homem da fileira da frente?

 

 38. Se forem sorteadas duas pessoas, uma da fileira da frente e outra da fileira de trás, qual é a pro-
babilidade de que sejam sorteadas duas pessoas de óculos?
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 3  

PROBABILIDADES E RACIOCÍNIO COMBINATÓRIO

VOCÊ APRENDEU?

 1. Considere a seguinte situação: duas pessoas serão sorteadas de um grupo formado por 8 pessoas, 
em que 3 são homens e 5, mulheres. Para essa situação, calcule a probabilidade de ocorrência de: 

 a) dois homens;

 b) duas mulheres;

 c) uma pessoa de cada sexo.

 2. Calcule a soma dos resultados que você obteve nos itens a, b e c da atividade anterior e, se não 
obtiver 100%, descubra o que está errado.
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 3. Será realizado um sorteio de 3 pessoas entre 8, em um grupo formado por 5 mulheres e  
3 homens. Determine a probabilidade de que sejam sorteados:

 a) um homem, outro homem e uma mulher, nessa ordem;

 b) dois homens e uma mulher, em qualquer ordem;

 c) um homem, uma mulher e outra mulher, nesta ordem;

 d) um homem e duas mulheres, em qualquer ordem.

 4. Sorteando 4 alunos de uma classe com 15 meninos e 13 meninas, qual é a probabilidade de que 
sejam sorteados 2 meninos e 2 meninas?



Matemática – 2a série – Volume 2

33

 5. No jogo de loteria oficial Mega-Sena, um apostador escolhe no mínimo 6 dezenas entre 60. São 
sorteadas 6 dezenas e o ganhador do prêmio maior deve ter escolhido todas as dezenas sorteadas. 
Qual é a probabilidade de um apostador que escolheu 8 dezenas ganhar o maior prêmio?

 6. Qual é a probabilidade de o apostador descrito no enunciado da atividade anterior acertar  
4 das 6 dezenas sorteadas?

 7. Em determinado jogo lotérico, um apostador pode escolher de 5 a 10 dezenas de um total 
de 50. São sorteadas 5 dezenas e o ganhador do prêmio maior deve acertar todas elas. Se uma 
aposta em 5 dezenas custa R$ 2,00, quanto deve custar uma aposta em 10 dezenas?
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 8. Em uma caixa há 20 bolas iguais, a não ser pela cor. Dessas bolas,   1 __ 
4
   é verde,   2 __ 

5
   são amarelas e  

o grupo restante é formado apenas por bolas da cor rosa. Serão realizados três sorteios com 
reposição de uma bola a cada vez. Nessa condição, uma mesma bola pode ser sorteada mais de 
uma vez. Qual é a chance de serem sorteadas:

 a) bolas de uma única cor?

 b) apenas bolas verdes ou amarelas?
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 9. Lucia e Jair estão, com outras 8 pessoas, esperando o sorteio de 4 pessoas para a formação de 
um grupo de trabalho. Qual é a probabilidade de Jair e Lucia não fazerem parte, os dois, do 
grupo sorteado?

LIÇÃO DE CASA

 10. Imagine 9 pessoas, sendo 4 homens e 5 mulheres, e calcule o que se pede.

 a) Quantas filas diferentes podem ser formadas?

 b) Quantas filas diferentes podem ser formadas se os homens ficarem juntos?

 c) Quantas filas diferentes podem ser formadas se os homens ficarem juntos e as mulheres 
também?
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 d) Quantos grupos diferentes de 9 pessoas podem ser formados?

 e) Quantos grupos diferentes de 4 pessoas podem ser formados?

 f ) Quantos grupos diferentes de 4 pessoas, com 2 homens e duas mulheres, podem ser  
formados?

 g) Quantos grupos diferentes de 4 pessoas do mesmo sexo podem ser formados?

 h) Quantos grupos diferentes de 5 pessoas podem ser formados, de modo que os homens  
sejam sempre a maioria?

 i) Quantos grupos diferentes de 4 pessoas podem ser formados se uma das mulheres 
(Miriam) e um dos homens (Tarso) nunca puderem ficar juntos no grupo formado? 
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 4  

PROBABILIDADES E RACIOCÍNIO COMBINATÓRIO:  

O BINÔMIO DE NEWTON E O TRIÂNGULO DE PASCAL

VOCÊ APRENDEU?

Distribuição binomial de probabilidades

 1. Uma moeda comum, ao ser lançada, determina probabilidade   1 __ 
2
   para cada uma de suas faces, 

cara ou coroa. Lançando-se, por exemplo, 8 vezes uma moeda, qual é a probabilidade de ocor-

rência de 3 caras nos três primeiros lançamentos e de 5 coroas nos demais?

 2. Um dado é lançado 6 vezes e deseja-se que a face 4 esteja voltada para cima ao final de 2 desses  
lançamentos. Qual é a probabilidade de que o esperado ocorra nos 2 primeiros lançamentos?
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 3. Considere o caso de 5 lançamentos de um dado com o objetivo de verificar em quantas dessas 
vezes a face voltada para cima contém um número maior do que 4, isto é, contém 5 ou 6. A 

probabilidade de que isso ocorra em um lançamento é   2 __ 
6
      1 __ 

3
   e a possibilidade de que não 

ocorra em um lançamento é   2 __ 
3
   . Em 5  lançamentos poderemos ter o resultado esperado em 

nenhuma das vezes, em uma das vezes, em duas, até, no máximo, em todas as vezes. Calcule a 

probabilidade de ocorrência de cada um desses casos. 

 4. Escreva uma expressão para a adição de todas as probabilidades que você calculou na atividade 3. 

 5. Estatisticamente, 1 em cada 10 televisores de determinada marca apresenta problemas de fun-
cionamento. Uma loja de eletrodomésticos acaba de comprar 6 desses televisores para revender. 
Supondo que todos sejam vendidos, qual é a probabilidade de a loja receber reclamações de: 

 a) nenhum comprador?

 b) apenas 1 comprador?
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 c) apenas 2 compradores?

 d) 3 compradores?

 e) 4 compradores?

 f ) 5 compradores?

 g) todos os compradores?

 6. Serão realizados 5 sorteios sucessivos utilizando-se 20 bolas e sendo 4 delas vermelhas. Haverá 
reposição de uma bola a cada vez. Escreva a probabilidade de saírem:

 a) 5 bolas vermelhas;

 b) 4 bolas vermelhas e uma não vermelha;

 c) 3 bolas vermelhas e duas não vermelhas;

 d) duas bolas vermelhas e 3 não vermelhas;
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 e) uma bola vermelha e 4 não vermelhas;

 f ) nenhuma bola vermelha.

 7. O que é mais provável: duas caras no lançamento de 4 moedas ou uma face 6 no lançamento 
de 2 dados?

 8. Uma prova é formada por 10 testes com 5 alternativas cada um, em que apenas uma delas é 
correta. Qual é a probabilidade de um aluno acertar, “chutando”, 4 testes nessa prova?
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 9. Quatro prêmios iguais serão sorteados entre os 20 alunos de uma classe e há a possibilidade de 
qualquer aluno ser sorteado mais de uma vez. Qual é a probabilidade de Haroldo ser sorteado 
apenas no 2o sorteio?

 10. O controle de qualidade de uma empresa fabricante de pneus aponta que é igual a 0,2% a 
probabilidade de que determinada máquina envolvida no processo apresente problemas du-
rante a fabricação do produto, o que implica a colocação no mercado de um pneu defeituoso. 
Alberto vai a uma loja para trocar os 4 pneus usados de seu carro por novos, fabricados pela 
empresa descrita anteriormente. Qual é a chance de o automóvel de Alberto sair da loja ro-
dando com 2 pneus defeituosos?

 11. Um “dado” especial tem o formato de um tetraedro  
regular com uma figura diferente em cada uma de suas 
faces. Em uma delas, há um palhaço. Se lançarmos  
4 vezes esse dado, quais são as probabilidades de a 
face com o palhaço ficar voltada para baixo: nenhuma, 
uma, duas, três ou quatro vezes? Calcule cada uma 
delas, separadamente, no espaço a seguir, e mostre que 
a soma de todas elas é igual a 100%. 
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 12. Utilize um gráfico de barras para representar todas as probabilidades envolvidas em 8 lançamentos 
seguidos de uma moeda, com a observação da ocorrência do evento cara na face superior.



Matemática – 2a série – Volume 2

43

LIÇÃO DE CASA

 13. Cinco carros de cores diferentes (preto, branco, vermelho, azul e amarelo) chegam a um pe-
dágio. Apenas três desses carros passarão pelo pedágio antes de começar a chover. De quantas 
maneiras diferentes eles podem formar uma fila para transpor o pedágio antes de começar a 
chover se:

 a) a fila for formada ao acaso?

 b) o carro amarelo não ficar em primeiro lugar na fila?

 14. Imagine um baralho normal com 52 cartas, divididas em 4 naipes. Em cada naipe há estas car-
tas: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K e A. Com base nas cartas desse baralho, calcule: 

 a) o número de jogos diferentes que podem ser formados com 4 cartas;

 b) o número de jogos diferentes que podem ser formados com 5 cartas;

 c) a probabilidade de sortear uma carta e sair um rei;

 d) a probabilidade de sortear duas cartas e sair um par de reis;
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 e) a probabilidade de sortear duas cartas e sair um par qualquer, ou seja, dois reis, duas  
damas etc.;

 f ) o número de jogos diferentes com 4 cartas, em que todas são diferentes;

 g) o número de jogos diferentes com 4 cartas, em que 3 são damas e a outra, uma carta 
qualquer, não dama;

 h) a probabilidade de sortear 4 cartas e sair uma quadra de 10, isto é, 4 cartas 10;

 i) a probabilidade de sortear 4 cartas e sair uma quadra qualquer.

 15. Um casal pretende ter vários filhos. Calcule a probabilidade de que eles tenham:

 a) 4 filhos e que sejam todos meninos;

 b) 4 filhos e que sejam 2 meninos e duas meninas;

 c) 5 filhos e que 2 sejam meninos;
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 d) 6 filhos, sendo 3 meninos e 3 meninas;

 e) 7 filhos e que o número de meninos seja maior do que o número de meninas.
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 5 

PRISMAS: UMA FORMA DE OCUPAR O ESPAÇO

!
?

VOCÊ APRENDEU?

 1. Para o empacotamento de presentes, uma loja dispõe de dois tipos de embalagem de papelão: 
uma no formato de um paralelepípedo oblíquo (Figura A), outra no formato de um paralelepí-
pedo reto-retângulo (Figura B). Considerando os valores indicados nas figuras a seguir, calcule 
qual das duas formas geométricas exigirá menos papelão para ser confeccionada.

6 cm

6 cm
12 cm

120°

Figura A Figura B6 cm

6 cm
12 cm
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 2. Uma caixa de lápis tem o formato de um paralelepípedo reto-retângulo com 3 cm de compri-
mento, 4 cm de profundidade e 12 cm de altura. Desenhe uma caixa com essas dimensões e,  
em seguida, calcule a medida do maior lápis que você pode guardar nessa caixa sem que a ponta 
fique para fora da borda.

 3. Considere um paralelepípedo reto-retângulo genérico, como o indicado a seguir, com dimen-
sões a, b e h.

D

h

b

a

d
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 a) Encontre as expressões matemáticas que relacionam as diagonais d e D com esses valores.

 b) Generalize essas expressões para o caso de o paralelepípedo ser um cubo com arestas de 
dimensão a.
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 4. Com base na atividade anterior, investigue a mesma situação para um porta-lápis nos seguintes 
formatos:

 a) prisma regular triangular, com aresta de base 12 cm e altura 16 cm. 

 b) prisma regular hexagonal, com aresta de base 6 cm e altura 8 cm.

LIÇÃO DE CASA

 5. A luminária de uma lanchonete tem a forma de um cubo. Contu-
do, ela só possui faces laterais. As bases foram subtraídas para ilu-
minar melhor o ambiente. Uma mosca e uma formiga estão sobre 
um mesmo vértice do cubo, como indicado na figura pelas letras 
M (mosca) e F (formiga). No vértice oposto da outra base, está 
uma gota de mel, que interessa a ambos os insetos. A mosca tem 
a vantagem de ter asas e poder voar. A formiga só pode andar pela 

superfície e pelas arestas da luminária.
Gota de mel

FM
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 a) Indique, na figura representada, qual é o menor percurso que cada inseto deve fazer para 
alcançar a gota de mel. 

 b) Admitindo que a aresta da base da luminária meça 3 dm, qual é o tamanho do percurso 
feito por cada inseto? 

 6. (Fuvest, 2006) – A partir de 64 cubos brancos, todos iguais, forma-
-se um novo cubo. Em seguida, esse novo cubo tem cinco de suas 
seis faces pintadas de vermelho. O número de cubos menores que 

tiveram pelo menos duas de suas faces pintadas de vermelho é:

 a) 24 b) 26 c) 28 d) 30 e) 32

Leitura e análise de texto

O volume do prisma e o Princípio de Cavalieri

O desenvolvimento das embalagens de produtos tornou-se um tema relevante nos dias  
de hoje, particularmente quando o assunto é preservação do meio ambiente. Além do 
tipo de material com que são fabricadas, elas devem ser bem dimensionadas, isto é,  
devem ter a melhor relação entre o volume interno e a quantidade de material utilizado. 
Além disso, na escolha do seu formato, deve-se considerar que, quando embaladas coleti-
vamente, o espaço vazio entre elas seja o menor possível. Na natureza, encontramos uma 
situação similar: a construção dos alvéolos das abelhas.

Observando-se a forma prismática dos alvéolos, percebe-se que eles respeitam uma exigên-
cia: a de permitir que, com uma mesma quantidade de cera, se construa um recipiente com 
maior volume para acondicionar o mel. O fato de as paredes dos alvéolos serem comuns, permi-
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VOCÊ APRENDEU?

Atividade em grupo – A solução das abelhas

 7. A finalidade das abelhas, quando constroem seus alvéolos de cera, é apenas fazer o recipiente 
para o mel que fabricam, e isso não é produto do pensamento, mas de seu instinto. Nessa 
atividade, as abelhas utilizam importantes recursos naturais que o ser humano busca de for-
ma consciente por meio de conceitos geométricos. É interessante perceber que, no instinto 
animal, podemos identificar soluções para problemas humanos, como o da economia de 
material na produção de embalagens. Essa é, sem dúvida, uma forma instigante de promover 
a investigação científica. 

 Vamos, então, investigar a solução das abelhas!

  Cada grupo receberá duas folhas de sulfite e terá uma tarefa diferente: alguns grupos cons-
truirão os alvéolos na forma de um prisma triangular regular; outros, na forma quadrangular 
regular; e o restante, na forma hexagonal regular. Cada grupo trabalhará com as duas folhas. 
A primeira será utilizada para a construção da lateral do alvéolo. Essa folha deve ser trabalhada 

tindo que não haja espaços vazios entre elas, remete-nos ao problema da pavimentação do pla-
no, solucionado quando usamos triângulos regulares, quadrados e hexágonos regulares. Como 
a nossa situação é espacial, podemos imaginar a “pavimentação do espaço” com poliedros, parti-
cularmente com os prismas regulares retos de base triangular, quadrangular e hexagonal. 

Mas qual deles comporta o maior volume, supondo que tenham a mesma área lateral?



52

Matemática – 2a série – Volume 2

com o maior lado apoiado sobre a mesa. A segunda folha será utilizada para formar a base do 
alvéolo. Para alcançar a forma desejada, vocês podem utilizar dobraduras. Terminada essa etapa, 
meçam com uma régua as arestas da base e da altura do alvéolo, e calculem seu volume com 
base nas medidas aproximadas.

  Concluída a tarefa, o professor abrirá o debate coletivo recolhendo os dados dos grupos e 
comparando-os, para concluir qual dos formatos estudados tem o maior volume.

  Registre, no espaço a seguir, tanto os dados do seu problema como as conclusões tiradas em 
sala de aula.

Formato do prisma investigado:

           

Medida da aresta da base

Medida da altura

Área da base

Volume do prisma

Área lateral

Formato do prisma investigado:

           

Medida da aresta da base

Medida da altura

Área da base

Volume do prisma

Área lateral

Formato do prisma investigado:

           

Medida da aresta da base

Medida da altura

Área da base

Volume do prisma

Área lateral
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Leitura e análise de texto

Princípio de Cavalieri

Na Geometria é mais simples calcular o comprimento de uma linha reta do que ob-
ter o comprimento de uma curva. Da mesma forma, é mais fácil calcular a área de um 
polígono convexo do que obter a área de uma região não poligonal, ou calcular o volume 
de um paralelepípedo do que o de um sólido geométrico com outro formato. A busca por 
métodos generalizados para calcular volumes levou matemáticos, como o geômetra italia-
no Francesco Bonaventura Cavalieri (1598-1647), a imaginar os sólidos como se fossem 
formados por camadas infinitamente finas (os indivisíveis).

 8. Dois vasos de mesma altura H têm formatos diferentes e estão apoiados sobre uma mesa. 
Colocando-se água em ambos os vasos até a altura h, constata-se que, para qualquer valor de h, 
sendo 0  h  H, as superfícies da água nos dois vasos têm áreas iguais. Que relação você acre-
dita que existe entre os volumes dos dois vasos? Justifique sua resposta.

H H

h

h
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Para Cavalieri, seguindo uma linha de raciocínio análoga à de Arquimedes,  Galileu 
e Kepler, a linha era formada por pontos sem comprimento, a superfície por infinitas 
linhas sem largura, e os sólidos eram interpretados por uma reunião de superfícies sem 
profundidade. No seu entendimento, as figuras planas são como tecidos compostos de 
fios paralelos e os sólidos, como livros, pilhas de folhas paralelas. 

De forma simplificada, o Princípio de Cavalieri pode ser compreendido a partir de um 
maço de cartas de um baralho. Dispondo as cartas, uma a uma, no formato da Figura 1,  
o sólido final foi construído pela sobreposição de figuras planas, no caso, retângulos. 
Qual será o seu volume? Deslizando as cartas, uma sobre a outra, encontramos outro 
formato, agora mais conhecido: um paralelepípedo oblíquo (Figura 2). Afinal, houve 
ou não alteração do volume do sólido? A forma mudou, mas não seu volume, pois o 
volume do sólido corresponde ao total de cartas, e este não muda quando as cartas des-
lizam umas sobre as outras. Vamos deslizar novamente as cartas, criando a forma de um 
paralelepípedo reto (Figura 3), cuja expressão do volume é conhecida: produto da área 
da base pela altura. 

Figura 1 Figura 2

Figura 3

Assim, podemos concluir que, de forma geral, tomados dois sólidos com bases de mes-
ma área e sobre um mesmo plano, se todas as seções paralelas à base dos dois sólidos têm a 
mesma área, então, os dois sólidos têm o mesmo volume (Figura 4).

Figura 4
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 6  

CILINDROS: UMA MUDANÇA DE BASE

!
?

VOCÊ APRENDEU?

 1. Quais dos sólidos a seguir podem ser considerados sólidos de revolução?

 b) 

 d) 

 e) 

 f )  c) 

 a) 
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 2. (Enem, 1999) – Assim como na relação entre o perfil 
de um corte de um torno e a peça torneada, sólidos de 
revolução resultam da rotação de figuras planas em tor-
no de um eixo. Girando-se as figuras a seguir em torno 
da haste indicada obtêm-se os sólidos de revolução que 
estão na coluna da direita.

  A correspondência correta entre as figuras planas e os 
sólidos de revolução obtidos é:

 a) 1A, 2B, 3C, 4D, 5E.

 b) 1B, 2C, 3D, 4E, 5A.

 c) 1B, 2D, 3E, 4A, 5C.

 d) 1D, 2E, 3A, 4B, 5C.

 e) 1D, 2E, 3B, 4C, 5A.

Leitura e análise de texto

O volume do cilindro

Uma estrutura atualmente muito comum e significativa para a exploração da ideia do 
volume do cilindro pode ser encontrada em um porta-CDs. De maneira intuitiva, podemos  
considerar o cilindro como uma figura espacial formada pela sobreposição ou pelo empi-
lhamento, em uma mesma direção, de círculos iguais uns sobre os outros.
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Essa forma de interpretação pode ser explorada como análoga ao volume dos prismas, 
concluindo-se que o volume de um cilindro é produto da área de sua base pela altura: V = A

b
h. 

1

3

5

2

4

A

C

E

B

D
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Nesta situação também pode ser aplicado o Princípio de Cavalieri. Considerando um 
prisma e um cilindro de mesmas áreas de base, apoiados sobre um mesmo plano, qualquer 
plano que passar paralelo à base deve interceptar os dois sólidos, formando duas superfícies  
S

1
 e S

2
, paralelas às bases do prisma e do cilindro, de mesma área. Sendo assim, podemos 

concluir que o volume de um cilindro, como no prisma, é determinado pelo produto da 
área de sua base pela altura. Nesse caso, a base é um círculo, cuja expressão da área será  
A

b
 = π r2. Logo, o volume será dado por: V = πr2h.

S
1

S
2
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 3. Latas de molho de tomate têm, geralmente, forma cilíndrica. Um consumidor encontrou duas 
marcas de seu interesse e observou os seguintes fatos:

a embalagem da marca A possuía o dobro da altura da embalagem da marca B;

a embalagem da marca B possuía o dobro do diâmetro da embalagem da marca A.

  Sabendo que a primeira custa R$ 2,30 e a segunda, R$ 3,40, qual será a compra mais econômica? 

Marca A

2h

h

2dd

Marca B
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 4. Os reservatórios de gasolina dos postos geralmen-
te são tanques no formato de um cilindro reto. Para 
avaliar o volume de combustível que ainda resta no 
cilindro enterrado no solo, o funcionário do posto 
utiliza uma régua, colocada verticalmente na boca 
do tanque até atingir o nível do combustível. Ao re-
tirar a régua do tanque, o funcionário lê a gradua-
ção e determina a altura do nível do combustível 
vendido. Admitindo que o tanque tenha sido en-
terrado no sentido vertical, como ilustra a figura, e 
que tenha raio da base R = 1 m e altura H = 2 m,  
qual é o volume de combustível do tanque quando a 
régua registra altura d = 40 cm?

1 m

d = 40 cm

2 m
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 5. Com base na atividade anterior:

 a) Encontre a expressão que relaciona o volume V do combustível contido no tanque com a 
medida d da régua.

 b) Construa e analise o gráfico da função V(d). 
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 c) É possível graduar uma régua para que, ao ser usada, permita a conversão da medida em 
centímetros para o volume de litros armazenados no tanque? Se afirmativo, explique 
como fazê-lo.

 6. Vamos, agora, considerar um tanque de 
armazenamento de álcool com o mesmo 
formato indicado na atividade 4. Contudo, 
ele está colocado na posição horizontal, 
como indica a figura. Do mesmo modo, 
para medir a quantidade de álcool do tan-
que, utiliza-se uma régua, e o procedimen-
to é o mesmo da atividade 4. Suponha que  
o tanque tenha o formato de um cilindro  
com 1 m de raio de base e 4 m de altura. 
Qual é o volume de álcool vendido quando 

a régua registra a marca d = 30 cm?

Tanque de armazenamento
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LIÇÃO DE CASA

O volume de ar de um pneu

 7. Todo pneu de automóvel possui um código alfanumérico que traz especificações sobre suas 
dimensões e características. Vamos explorá-lo:

P 245 / 45 R19

I  – P

II  – 245

III  – 45

IV – R

V  – 19

 I. A letra P, que não aparece em todos os pneus, indica que se trata de um pneu para veículos 
de passeio.

 II. A largura do pneu ou da sua banda de rodagem é dada em milímetro.

 III. A altura lateral do pneu é indicada pelo porcentual da largura da banda de rodagem. Também 
recebe o nome de série.

 IV. A letra R significa que o pneu é de construção radial. Sua estrutura é formada por camadas de 
lonas dispostas paralelamente e em sentido radial. A ausência dessa letra significa que o pneu é 
de construção diagonal, sendo as lonas cruzadas umas em relação às outras.

 V. Refere-se à medida do diâmetro do aro da roda. Ele é dado em polegadas (1 pol  2,54 cm).

  O pneu da figura, por exemplo, está identificado com o código P245/45 R19. Portanto, ele é 
um pneu de carro de passeio, possui uma largura de 245 mm; como a altura do pneu é 45% da 
largura, ela mede 245  0,45 = 110,25 mm ou 11,025 cm; e o diâmetro da roda interna mede 
19 polegadas, ou 19  2,54 = 48,26 cm.
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  Considerando um pneu como um modelo de cilindro vazado, calcule o volume aproximado de 
ar que ele comporta. 

24,5 cm

35,16 cm

24,13 cm

11,025 cm

 8. A recauchutagem de pneus é uma importante alternativa ambiental na reciclagem da borracha. 
Recauchutar um pneu significa aproveitar sua estrutura resistente (correspondente a 75% do 
pneu) e incorporar uma nova camada de borracha a “seu piso”.
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  O pneu da figura está identificado com o código 205/65 R15.

altura do 

pneu

diâmetro 

da roda

205/65R15                   91V                  M
+

S                     R
A

DIAL                                     
      

     
    

    
   

   
 X

X
X

   
   

   
   

   
   

 

  Supondo que seu piso esteja liso e que se decida recauchutá-lo, qual área da superfície do pneu 
a nova camada vai sobrepor?

 9. (Enem, 2008) – A figura a seguir mostra um reservatório de água 
na forma de um cilindro circular reto, com 6 m de altura. Quan-
do está completamente cheio, o reservatório é suficiente para 
abastecer, por um dia, 900 casas cujo consumo médio diário é de  
500 litros de água. Suponha que, um certo dia, após uma campa-
nha de conscientização do uso da água, os moradores das 900 casas 
abastecidas por esse reservatório tenham feito economia de 10% 
no consumo de água. Nessa situação:

 a) a quantidade de água economizada foi de 4,5 m3.
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 b) a altura do nível da água que sobrou no reservatório, no final do dia, foi igual a 60 cm. 

 c) a quantidade de água economizada seria suficiente para abastecer, no máximo, 90 casas cujo 
consumo diário fosse de 450 litros.

 d) os moradores dessas casas economizariam mais de R$ 200,00 se o custo de 1 m3 de água 
para o consumidor fosse igual a R$ 2,50. 

 e) um reservatório de mesma forma e altura, mas com raio da base 10% menor que o repre-
sentado, teria água suficiente para abastecer todas as casas.

 10. (Fuvest, 2003) – Um cilindro oblíquo tem raio das bases igual a 1, altura 2 ® 
__

 3  e está inclinado 
de um ângulo de 60° (ver figura). O plano  é perpendicular às bases do cilindro, passando por 
seus centros. Se P e A são os pontos representados na figura, calcule PA.

1

P

60°

A

2 ® 
__

 3  

 11. (Enem, 2000) – Uma empresa de transporte armazena seu com-
bustível em um reservatório cilíndrico enterrado horizontalmente. 
Seu conteúdo é medido com uma vara graduada em vinte interva-
los, de modo que a distância entre duas graduações consecutivas 
representa sempre o mesmo volume.
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  A ilustração que melhor representa a distribuição das graduações na vara é:

  

a) b) c) d) e)
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 7  

O MOVIMENTO DE ASCENSÃO: PIRÂMIDES E CONES

!
?

Leitura e análise de texto

As pirâmides
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Talvez a manifestação mais contundente do interesse humano pela ascensão possa 
ser encontrada no Egito. A pirâmide de Quéops representa esse sonho do ser humano de 
alcançar o céu e as estrelas. Vendo de perto, observa-se que as pirâmides são construídas 
como uma enorme escadaria, que tem sua estrutura no conhecimento da forma prismática. 
Foi apoiado nesse conhecimento que o ser humano realizou sua fantasia e representou o 
movimento de ascensão na Geometria, criando, assim, a pirâmide.

Não é sem motivo que, em muitas definições etimológicas da palavra pirâmide, desta-
ca-se o prefixo pira, cujo significado é “fogo”, igualmente alusivo à ascensão.
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VOCÊ APRENDEU?

 1. Faça, no espaço a seguir, um desenho de um prisma e de uma pirâmide, e destaque algumas 
semelhanças e diferenças entre eles.

 2. Dado um cubo, quando unimos, por segmentos de reta, os centros de suas faces, obtemos um 
novo poliedro: o octaedro regular (do grego octo – oito e edro – face). Ao proceder do mesmo 
modo com um octaedro, obtemos, no seu interior, um cubo. O octaedro  regular e o cubo são 
chamados, em razão disso, de poliedros duais.

  A figura anterior representa o dual cubo-octaedro. O octaedro representado é uma figura espa-
cial que pode ser obtida reunindo-se, pela base, duas pirâmides idênticas de base quadrada. 
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Todas as arestas desse octaedro têm o mesmo comprimento, logo, suas faces são triângulos 
equiláteros. Considerando o octaedro regular de aresta 20 cm, determine:

 a) a altura das faces laterais do octaedro;

 b) a área da superfície do octaedro;

 c) a altura do octaedro;

 d) a área da superfície do cubo.
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Volume da pirâmide

 3. Nas figuras a seguir temos uma pirâmide e um prisma com mesma área de base e mesma altura. 
Estime uma relação entre os volumes dos dois sólidos. 

H

H

bases com áreas iguais

 4. A seguir, propomos uma experiência que tem por objetivo determinar a expressão que nos dará 
o volume de uma pirâmide. 

  Nessa experiência, vocês vão trabalhar, em duplas, com cortes em um pedaço de sabão. Para isso, 
necessitamos de pedras de sabão em formato de um paralelepípedo reto-retângulo e de uma faca 
ou um estilete. Siga as orientações de seu professor.
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  Para essa demonstração, temos que ter claro que duas pirâmides de mesma base e de mesma 
altura têm o mesmo volume.
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Encontrando o volume da pirâmide em uma barra de sabão

 1. Tomamos por base uma 

barra de sabão no formato 

de um paralelepípedo re- 

to-retângulo. Fazemos um 

corte na diagonal das bases, 

obtendo, assim, dois pris-

mas de bases triangulares. 

Cada aluno deve ficar com 

um desses prismas.

 2. Seccionamos o prisma de base triangu-

lar com uma faca ou estilete, segundo o 

plano que passa por um vértice da base e 

pela diagonal das faces laterais.

 3. Separando as partes, o pedaço menor será 

uma pirâmide de base triangular (P
1
) e o 

pedaço maior, uma pirâmide de base qua-

drangular (P
2
). Indicamos pela letra x as 

faces obtidas na seção. Isso nos ajudará a 

compor o prisma novamente.

 4. Apoiando a pirâmide (P
2
) sobre sua base 

(que é um retângulo), fazemos um corte 
que parte do seu vértice e encontra a dia-
gonal da base. 

 5. As duas pirâmides obtidas por esse corte 
terão o mesmo volume, pois elas têm a 
mesma altura (vértice comum) e área da 
base igual (metade da área do retângulo). 
Indicamos pela letra y as faces obtidas na 
seção. (Observe que uma delas terá as in-
dicações x e y e a outra, somente y.)

 6. Comparando a pirâmide de base trian-
gular obtida no primeiro corte (P

1
) com 

a pirâmide que só possui a etiqueta y, veri- 
ficamos que elas têm a mesma altura e 
área da base igual. Seus volumes, portan-
to, também são iguais.
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  Por meio dessa atividade, observamos que o prisma de base triangular, cujo volume é o produ-
to da área da base pela altura, foi decomposto em três pirâmides de base triangular de mesmo 
volume. Assim, cada uma das pirâmides terá, por volume, um terço do volume do prisma. 

  Dessa forma, chegamos à expressão: V
pirâmide

 = 1
3

 A
base

  h. 

  Para generalizar essa situação para o cálculo do volume de uma pirâmide cuja base não é 
triangular, podemos mostrar que toda pirâmide pode ser decomposta em pirâmides de 
bases triangulares justapostas:

h

A1

A2

A3

V
pirâmide

 = 1
3

 A
1
  h + 1

3
 A

2
  h + 1

3
 A

3
  h 

V
pirâmide

 = 1
3

 h  (A
1
 + A

2
 + A

3 
) 

V
pirâmide

 = 1
3

 A
base

  h

Aqui, temos a expressão generalizada.

LIÇÃO DE CASA

 5. Uma pirâmide de base triangular é um sólido de 4 faces, chamado tetraedro. Um tetraedro 
regular (faces são triângulos equiláteros) tem área total igual a 8 ® 

__
 3  cm2.

 a) Desenhe o tetraedro e o seu dual, ou seja, o poliedro cujos vértices são os centros das faces 

do poliedro dado. 
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 b) Encontre o volume do tetraedro maior.

 6. Walter pegou um cubo de madeira e colocou sobre um copo da se-
guinte maneira:

apenas um vértice do cubo ficou no interior do copo, conforme a 
figura;

os pontos comuns ao cubo e ao copo determinaram um triângulo 
equilátero.

  Sabendo que a borda do copo é uma circunferência de raio igual a  
2 ® 

__
 3  cm, calcule o volume da parte do cubo que ficou no interior  

desse copo.
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VOCÊ APRENDEU?

O cone – A construção dos cones

 7. Vamos construir setores circulares a partir de círculos de 10 cm de raio desenhados em uma 
folha de papel sulfite. Observe que, para cada setor, construímos também o setor de seu reple-
mentar. (Dois ângulos replementares têm a soma de suas medidas igual a 360o.)

 a) 60o   b) 120o   c) 90o   d) 270o

  Terminada a construção, recorte os setores.

 8. Tomando os setores da atividade anterior, use fita adesiva para unir os raios, de modo a 
formar figuras parecidas com chapéus de festa de aniversário. Cada uma dessas figuras 
corresponde à superfície lateral de um cone e os raios desses setores constituem a sua ge-
ratriz. Observando cada um dos modelos criados, procure completar os dados da tabela 
a seguir.

Ângulo central 
(graus)

Área do setor  
circular A (cm2)

Raio da base r  
(cm)

Altura do cone h 
(cm)

60o

90o

120o

270o

 9. Os para-raios foram inventados pelo político e cientista estadunidense Benjamin Franklin 
(1706-1790). São aparelhos constituídos por uma haste condutora fixada verticalmente 
na parte mais alta de uma estrutura, seja ela um edifício, um poste ou uma antena. Se-
gundo estudos experimentais da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), o 
campo de proteção oferecido por um para-raios é aquele abrangido por um cone, tendo 
por vértice o ponto mais alto da haste vertical, cuja geratriz forma um ângulo de 60o com 
essa haste. Geralmente, a medida das hastes é de, aproximadamente, 1 m. Com base nes-
sas informações, faça no espaço a seguir a representação da base do “campo de proteção” 
oferecido por um para-raios disposto sobre uma antena de 79 m de altura e determine 
sua área aproximada.
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LIÇÃO DE CASA

 10. (Vunesp, 2007) – Em uma região muito pobre e com escassez de 
água, uma família usa para tomar banho um chuveiro manual, 
cujo reservatório de água tem o formato de um cilindro circular 
reto de 30 cm de altura e base com 12 cm de raio, seguido de 
um tronco de cone reto, cujas bases são círculos paralelos, de 
raios medindo 12 cm e 6 cm, respectivamente, e altura 10 cm, 

como mostrado na figura.

  Por outro lado, em uma praça de uma certa cidade há uma 
torneira com um gotejamento que provoca um desper-
dício de 46,44 litros de água por dia. Considerando a aproximação π = 3, determine quan-
tos dias de gotejamento são necessários para que a quantidade de água desperdiçada seja 
igual à usada para 6 banhos, ou seja, encher completamente 6 vezes aquele chuveiro manual.  
Dado: 1 000 cm3 = 1 litro.

12 cm

10 cm

30 cm

6 cm
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 11. (Fuvest, 2006) – Um cone circular reto está inscrito 
em um paralelepípedo reto-retângulo, de base quadra-

da, como mostra a figura. A razão b
a

  entre as dimen-

sões do paralelepípedo é  3
2

  e o volume do cone é . 

Então, o comprimento g da geratriz do cone é: 

 a)  ® 
__

 5  .

 b)  ® 
__

 6  .

 c)  ® 
__

 7  .

 d)  ® 
____

 10  .

 e)  ® 
____

 11  .

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 8  

ESFERA: CONHECENDO A FORMA DO MUNDO

!
?
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Leitura e análise de texto

Esfera

Uma esfera é o resultado da revolução de um círculo ou semicírculo em torno de um 
eixo que passa pelo seu diâmetro. A superfície esférica pode ser interpretada do mesmo 
modo que entendemos a circunferência: ela é o conjunto de todos os pontos do espaço 
equidistantes de um ponto fixo, chamado centro da esfera. 

Fusos e cunhas

Um fuso esférico é a superfície que se obtém quando giramos uma semicircunferência 
em torno do eixo que contém seu diâmetro em um ângulo de 0° a 360°. Esse ângulo será de-
notado pela letra grega a. 

Como a área do fuso é proporcional ao ângulo a, as atividades podem ser resolvidas por 
proporcionalidade, tomando-se a área da superfície esférica como correspondente a 360°.

r

Cunha esférica é uma parte da esfera que se obtém ao girar um semicírculo em torno do 
eixo que contém o seu diâmetro de um ângulo de 0° a 360°.

Observe que a área da superfície da cunha esférica é composta por dois semicírculos de 
raios iguais aos da esfera, o que resulta em um círculo completo, mais a área do fuso. Já seu 
volume é proporcional ao ângulo a.
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r

Como o volume da cunha é proporcional ao ângulo a, as atividades podem ser 
resolvidas também por proporcionalidade, tomando-se o volume da esfera como corres-
pondente a 360°.

VOCÊ APRENDEU?

 1. Uma semicircunferência faz uma rotação de 30° em torno do eixo que passa sobre seu diâmetro. 
Qual fração o fuso representa, em relação à superfície da esfera gerada pela rotação completa 
dessa semicircunferência? 

 2. Hemisfério (hemi significa “meio”) ou semiesfera é cada uma das partes de uma esfera dividida 
por um plano que passa pelo seu centro. 

 a) Qual é a porcentagem do volume do hemisfério em relação ao volume da esfera?

 b) Qual é a porcentagem de um quarto da superfície do hemisfério terrestre em relação à su-
perfície total da Terra?

 3. Em 1884, 25 países estabeleceram uma divisão da superfície terrestre em 24 fusos de mesmo 
tamanho. A divisão tomou por base o movimento de rotação da Terra em torno de seu próprio 
eixo, isto é, um giro de 360°, que dura, aproximadamente, 24 horas.
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 a) Encontre a medida do ângulo correspondente a cada fuso. 

 b) Se cada fuso corresponde a uma hora, qual é a porcentagem da superfície terrestre corres-
pondente a 6 horas?

PESQUISA INDIVIDUAL

Cada fuso é determinado por dois meridianos. Um meridiano é a interseção de um 
plano com a superfície esférica, passando pelo centro da esfera. Os pontos de encontro do 
eixo com a superfície da esfera são chamados polos. Todas as localidades que estão no interior 
do mesmo fuso têm a mesma hora local. O fuso referencial para a determinação das horas 
é o Meridiano de Greenwich, que pode ser indicado pela sigla GMT (Greenwich Meridian 
Time). Greenwich é uma região de Londres, Inglaterra, onde se localiza o Observatório Real. 
Como a Terra gira de Oeste para Leste, partindo de Greenwich, as horas são adiantadas em 
uma hora a cada fuso, se caminharmos no sentido Leste, e diminuídas em uma hora, se ca-
minharmos no sentido Oeste. 

A longitude é a medida, em graus, do ângulo entre o meridiano que passa pelo local e o 
Meridiano de Greenwich. A longitude varia de 0° a 180°, tanto para Leste como para Oeste. 
Todos os pontos situados no mesmo meridiano têm a mesma longitude. 

Meridiano de 

Greenwich

Polo Norte

Polo Sul

P

L 0
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Quando cortamos uma laranja no sentido transversal (perpendicular ao eixo), a su-
perfície que observamos como produto desse corte é um círculo. Dependendo da posição 
em que efetuamos o corte, esse círculo será maior ou menor. O raio do círculo será tanto 
maior quanto mais próximo do centro estiver “o plano do corte”. Quando o plano de 
corte passa pelo centro da esfera, ele recebe o nome de círculo máximo.

Um corte que passa pelo centro da laranja sugere a ideia de círculo máximo.

A interseção de um plano perpendicular ao eixo com a superfície esférica, passando pelo 
centro da esfera, chama-se Equador. Quando esse plano não passa pelo centro da esfera, recebe 
o nome de paralelo. O Equador é a circunferência do círculo máximo perpendicular ao eixo. 

A latitude é a medida, em graus, entre o paralelo que passa no local e o Equador. Essa 
medida varia de 0º a 90º, tanto para o Norte quanto para o Sul. No globo representado a 
seguir, a localidade A está na latitude 45º Norte.

45° N

45°

45°

45° N
A

90° N

Paralelo

Paralelo

Equador

90° S

45° S 45° S

Por meio da longitude e da latitude, podemos localizar qualquer ponto na superfície da 
Terra. Essas medidas são conhecidas por coordenadas geográficas do ponto.

 4. Localize em um globo ou em um mapa a latitude e a longitude de sua cidade.
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VOCÊ APRENDEU?

O volume da esfera 

 5. Observe a sequência de figuras a seguir. Nela, temos uma semiesfera sendo inscrita em um ci-
lindro e circunscrita em um cone.

circunscrição no 

cone

inscrição 

no cilindro

R

R

R

R

R

R

  Sabe-se que: 

o hemisfério tem raio R;

o cilindro tem raio da base R e altura também R;

o cone tem raio da base R e altura R.

  Determine:

 a) o volume do cilindro de raio R e altura R; 

 b) o volume do cone de raio da base R e altura R; 

 c) com base nos valores encontrados anteriormente, uma expressão para o volume da esfera.
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Leitura e análise de texto

O volume da esfera

Vamos acompanhar a dedução da expressão do volume da esfera.

Inicialmente, fazemos, como mostra a Figura 1, uma composição das três figuras, de 
modo que o hemisfério fique inscrito no cilindro e o cone circular fique invertido. 

Figura 1

 6. (Enem, 2005) – Os três recipientes da figura têm formas diferentes, mas a mesma altura e o mesmo di-
âmetro da boca. Neles são colocados líquido até a metade de sua altura, conforme indicado nas figuras.

  Representando por V
1
, V

2
 e V

3
 o volume de líquido em cada um dos recipientes, tem-se:

V
1

V
2

V
3

 a) V
1
 = V

2
 = V

3
. 

 b) V
1
 < V

3
 < V

2
. 

 c) V
1
 = V

3
 < V

2
.

 d) V
3
 < V

1
 < V

2
.

 e) V
1
 < V

2
 = V

3
.
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Fazendo uma seção paralela à base do hemisfério e do cilindro, observamos que a área 
formada no hemisfério, que é desconhecida, pode ser calculada pela diferença das áreas das 
seções formadas no cilindro (Figura 3) e no cone (Figura 2). Supondo que a seção foi feita 
a uma altura d da base do hemisfério, temos:

45°

d

R

Figura 2

45°

d

R

Figura 3

d
d

Vamos calcular a área de cada seção determinada por um plano, conforme a figura a 
seguir, em que cada seção foi individualizada:

R
d

Rba

Vamos ampliar o hemisfério para observar melhor as relações entre as medidas de a, 
d e R.

R

a

d

Figura 4
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Seção no hemisfério Seção no cone Seção no cilindro

A
1
 =  a2 A

3
 =  b2 A

2
 = R2

R2 = d2 + a2

a2 = R2 – d2 

A
1
 = π  (R2 – d2)

A
1
 =  R2 –  d2

b = d

triângulo retângulo isósceles

A
3
 = d2

A
2
 = R2 

Comparando essas grandezas, percebemos que há uma relação entre as áreas:

A
1
 = A

2
 – A

3

A
seção no hemisfério

 =  R2 –  d2

De maneira geral, como a distância d é arbitrária, podemos concluir que toda 
área da seção do hemisfério é igual à diferença entre as áreas das seções do cilindro 
e do cone.

Desse modo, podemos considerar que o hemisfério é formado pela sobreposição 
de círculos com raios cada vez menores, enquanto o sólido, resultante da diferença cilin- 
dro-cone, é formado pela sobreposição de coroas circulares com “furos” cada vez maiores, 
isto é, com coroas cada vez mais finas. Pela expressão que encontramos, podemos deduzir que 
a área de cada círculo no primeiro sólido é igual à área de cada coroa circular do segundo.

Aplicando o Princípio de Cavalieri, podemos concluir que, completando a altura R, o 
volume dos dois sólidos será equivalente. Logo:

V
hemisfério

 = V
cilindro

 – V
cone

V
hemisfério

 =  R3 – 1
3

  R3 

V
hemisfério

 = 2
3

 R3

Dessa forma, temos: 

V
esfera 

= 2  V
hemisfério

 

V
esfera 

= 4
3

  R3
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Retomando os três sólidos inicialmente estudados, podemos fazer uma comparação 
entre seus volumes e observar a relação que existe entre eles:

Sólido Volume

R

R
V = 1

3
  R2  R 

V = 1
3

   R3 

R

R
V = 2

3
  R2  R

V = 2
3

   R3 

R

R
V = 3

3
  R2  R

V = 3
3

   R3 =  R3 

Área da superfície esférica

Na dedução da fórmula da área da superfície esférica, aplicaremos novamente o método  
da decomposição em pirâmides. Anteriormente, esse método foi aplicado para o cálculo 
do volume das pirâmides. Decompomos o prisma para achar o volume de sua terça parte: a 
pirâmide. Nessa demonstração, exploramos a soma de partes infinitas, que é um raciocínio 
empregado nos estudos das integrais. 

Agora, para encontrar a expressão da área da superfície esférica, vamos decompor 
a esfera em pirâmides com vértice no seu centro. As bases da pirâmide vão compor a 
superfície esférica. Mais uma vez, o par composição/decomposição é aplicado e novas 
expressões são aprendidas das anteriores. 

Vamos tomar a superfície esférica e decompô-la em pequenas regiões (S
1
, S

2
, S

3
, S

4
, ...) 

aproximadamente planas. A área da superfície da esfera será igual à soma total dessas  
superfícies: S = S

1
 + S

2
 + S

3
 + S

4
 + …

 

Agora, vamos imaginar que cada uma dessas regiões seja a base de uma pirâmide com 
vértice no centro da esfera.

S
4

S
2

S
1

S
3

S
5
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A composição de todas essas pequenas pirâmides constituirá o volume da esfera.

Assim, podemos escrever:

V = V
1
 + V

2
 + V

3
 + …

V = 1
3

 S
1
  R + 1

3
 S

2
  R + 1

3
 S

3
  R + ...  V = 1

3
 R  (S

1
 + S

2
 + S

3
 …)

Já sabemos que o volume da esfera é V = 4
3

   R3 e que  S = S
1
 + S

2
 + S

3
 + S

4
 + …  

Assim, 4
3

  R3 = 1
3

 R  S.

Simplificando, 4
3

 π  R32

 = 1
3

 R  S S = 4  R2

VOCÊ APRENDEU?

 7. Considerando a Terra uma esfera com raio de 6 370 km, encontre:

E
2

E
1

P
1

P
2

Polo Sul

Polo Norte

A

C

r
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 a) o comprimento do Equador; 

 b) o comprimento de um paralelo que passa pelos pontos P
1
 e P

2
, sendo sua latitude  = 60°. 

 8. O sistema de coordenadas geográficas é utilizado não só para localizações, mas também 
para o cálculo da distância entre duas localidades sobre o globo terrestre. Essa distância, no 
caso, refere-se ao tamanho do percurso a ser feito sobre a superfície da Terra para ir de uma  
localidade a outra. Não se trata, portanto, de um percurso linear, mas sim da forma de  
um arco de circunferência.

QP

R

L L

V

O

T

O’

  Suponha que o ponto P represente a cidade de Nova Iorque – latitude 41° N (L = 41°) e lon-
gitude 74° W (  = 74°). Admita o raio da Terra como 6 000 km. Encontre a distância entre  
Nova Iorque e a linha do Equador. 
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 9. Outra cidade, com mesma latitude (L = 41° N), está situada sobre o Meridiano de Greenwich  
(longitude  = 0°). Ela está indicada no globo pela letra Q. Qual é a distância entre as duas cidades?

QP

R

r

d

L L

V

O

T

O’

LIÇÃO DE CASA

 10. Considerando a Terra uma esfera, o arco de 1’ (um minuto) de seu círculo máximo denomina-se  
milha marítima. Portanto, cada grau corresponde a um arco de 60 milhas marítimas. Supondo 
que a medida de um meridiano da Terra é de, aproximadamente, 40 000 km, qual é a medida 
de um arco referente a uma milha marítima?
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 11. Considere duas superfícies S = ABCD e S’ = E’B’C’ obtidas, respectivamente, pelas inter-
seções de um cilindro circular reto e de uma semiesfera com semiplanos que formam um 
ângulo diedro de 60°, conforme as figuras a seguir.

  (Observação: Em Geometria, diedro ou ângulo diedro pode ser considerado como uma exten-
são do conceito de ângulo em um espaço tridimensional: podemos dizer que diedro é o espaço 
entre dois semiplanos não contidos num mesmo plano com origem numa reta comum. Esta 
reta é chamada de aresta do diedro e os semiplanos são chamados de faces do diedro.)

  Têm-se: 

  O – centro da base do cilindro; 

  OE – altura do cilindro; 

  OB – raio da base do cilindro;

  O’E’ – raio da semiesfera;

  OE = OB = O’E’ = AB.

  Sendo área (S) a área da superfície S e área (S’) a área da superfície S’, calcule o valor da razão:  
área (S)/área (S’).

60º

C

D

A

B

E

O

S

60º

C’

B’

E’

O’
S’
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ANEXO 1
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Ficha de acompanhamento

Rodada Aposta Probabilidade Resultado Débito/Crédito

ANEXO 2
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Anexo – nível 2 Jogo Básico – nível 1

Número par e 
outro ímpar

Números iguais 
nos dois dados

1 2 3 4 5 6

Números pares 
nos 2 dados

Números  
primos nos dois 
dados

1  

Números cujo 
produto é par

Números cuja 
soma é 6

2

Números cuja 
soma é 5

Números que 
estão em Q 

1

3

Número par  
em um dado

Números cuja 
soma é maior 
que 8

4

Número 6 em 
um dos dados

Números cujo 
produto é ímpar

5

Um número é o 
dobro do outro

Números  
primos entre si

6

ANEXO 3

Q
1

Q
2

Q
3

Q
4
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dos Santos Santana, Elisabeth Pacheco Lomba 
Kozokoski, Fabiola Maciel Saldão, Isabel Cristina 
dos Santos Dias, Juliana Munhoz dos Santos, 
Kátia Vitorian Gellers, Lídia Maria Batista 
Bom m, Lindomar Alves de Oliveira, Lúcia 
Aparecida Arantes, Mauro Celso de Souza, 
Neusa A. Abrunhosa Tápias, Patrícia Helena 
Passos, Renata Motta Chicoli Belchior, Renato 
José de Souza, Sandra Regina Teixeira Batista de 
Campos e Silmara Santade Masiero.

Língua Portuguesa: Andrea Righeto, Edilene 
Bachega R. Viveiros, Eliane Cristina Gonçalves 
Ramos, Graciana B. Ignacio Cunha, Letícia M. 
de Barros L. Viviani, Luciana de Paula Diniz, 
Márcia Regina Xavier Gardenal, Maria Cristina 
Cunha Riondet Costa, Maria José de Miranda 
Nascimento, Maria Márcia Zamprônio Pedroso, 
Patrícia Fernanda Morande Roveri, Ronaldo Cesar 
Alexandre Formici, Selma Rodrigues e  
Sílvia Regina Peres.

Área de Matemática 
Matemática: Carlos Alexandre Emídio, Clóvis 
Antonio de Lima, Delizabeth Evanir Malavazzi, 
Edinei Pereira de Sousa, Eduardo Granado Garcia, 
Evaristo Glória, Everaldo José Machado de Lima, 
Fabio Augusto Trevisan, Inês Chiarelli Dias, Ivan 
Castilho, José Maria Sales Júnior, Luciana Moraes 
Funada, Luciana Vanessa de Almeida Buranello, 
Mário José Pagotto, Paula Pereira Guanais, Regina 
Helena de Oliveira Rodrigues, Robson Rossi, 
Rodrigo Soares de Sá, Rosana Jorge Monteiro, 

Rosângela Teodoro Gonçalves, Roseli Soares 
Jacomini, Silvia Ignês Peruquetti Bortolatto e Zilda 
Meira de Aguiar Gomes. 

Área de Ciências da Natureza  
Biologia: Aureli Martins Sartori de Toledo, Evandro 
Rodrigues Vargas Silvério, Fernanda Rezende 
Pedroza, Regiani Braguim Chioderoli e Rosimara 
Santana da Silva Alves.

Ciências: Davi Andrade Pacheco, Franklin Julio 
de Melo, Liamara P. Rocha da Silva, Marceline 
de Lima, Paulo Garcez Fernandes, Paulo Roberto 
Orlandi Valdastri, Rosimeire da Cunha e Wilson 
Luís Prati. 

Física: Ana Claudia Cossini Martins, Ana Paula 
Vieira Costa, André Henrique Ghel  Ru no, 
Cristiane Gislene Bezerra, Fabiana Hernandes 
M. Garcia, Leandro dos Reis Marques, Marcio 
Bortoletto Fessel, Marta Ferreira Mafra, Rafael 
Plana Simões e Rui Buosi. 

Química: Armenak Bolean, Cátia Lunardi, Cirila 
Tacconi, Daniel B. Nascimento, Elizandra C. S. 
Lopes, Gerson N. Silva, Idma A. C. Ferreira, Laura 
C. A. Xavier, Marcos Antônio Gimenes, Massuko 
S. Warigoda, Roza K. Morikawa, Sílvia H. M. 
Fernandes, Valdir P. Berti e Willian G. Jesus. 

Área de Ciências Humanas 
Filosofia: Álex Roberto Genelhu Soares, Anderson 
Gomes de Paiva, Anderson Luiz Pereira, Claudio 
Nitsch Medeiros e José Aparecido Vidal.

Geografia: Ana Helena Veneziani Vitor, Célio 
Batista da Silva, Edison Luiz Barbosa de Souza, 
Edivaldo Bezerra Viana, Elizete Buranello Perez, 
Márcio Luiz Verni, Milton Paulo dos Santos, 
Mônica Estevan, Regina Célia Batista, Rita de 
Cássia Araujo, Rosinei Aparecida Ribeiro Libório, 
Sandra Raquel Scassola Dias, Selma Marli Trivellato 
e Sonia Maria M. Romano.

História: Aparecida de Fátima dos Santos 
Pereira, Carla Flaitt Valentini, Claudia Elisabete 
Silva, Cristiane Gonçalves de Campos, Cristina 
de Lima Cardoso Leme, Ellen Claudia Cardoso 
Doretto, Ester Galesi Gryga, Karin Sant’Ana 
Kossling, Marcia Aparecida Ferrari Salgado de 
Barros, Mercia Albertina de Lima Camargo, 
Priscila Lourenço, Rogerio Sicchieri, Sandra Maria 
Fodra e Walter Garcia de Carvalho Vilas Boas. 

Sociologia: Anselmo Luis Fernandes Gonçalves, 
Celso Francisco do Ó, Lucila Conceição Pereira e 
Tânia Fetchir.

Apoio:
Fundação para o Desenvolvimento da Educação 
- FDE

CTP, Impressão e acabamento
Plural Indústria Grá ca Ltda.



A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo autoriza a reprodução do conteúdo do material de sua titularidade pelas demais secretarias de educação do país, desde que mantida a integri-
dade da obra e dos créditos, ressaltando que direitos autorais protegidos*deverão ser diretamente negociados com seus próprios titulares, sob pena de infração aos artigos da Lei no 9.610/98.

* Constituem “direitos autorais protegidos” todas e quaisquer obras de terceiros reproduzidas no material da SEE-SP que não estejam em domínio público nos termos do artigo 41 da Lei de 
Direitos Autorais.

* Nos Cadernos do Programa São Paulo faz escola  são indicados sites para o aprofundamento de conhecimentos, como fonte de consulta dos conteúdos apresentados e como referências bibliográficas. 
Todos esses endereços eletrônicos foram checados. No entanto, como a internet é um meio dinâmico e sujeito a mudanças, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo não garante que os sites 
indicados permaneçam acessíveis ou inalterados.
* Os mapas reproduzidos no material são de autoria de terceiros e mantêm as características dos originais, no que diz respeito à grafia adotada e à inclusão e composição dos elementos cartográficos 
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Ciências Humanas 
Coordenador de área: Paulo Miceli. 
Filosofia: Paulo Miceli, Luiza Christov, Adilton Luís 
Martins e Renê José Trentin Silveira. 

Geografia: Angela Corrêa da Silva, Jaime Tadeu Oliva, 
Raul Borges Guimarães, Regina Araujo e Sérgio Adas.

História: Paulo Miceli, Diego López Silva, 
Glaydson José da Silva, Mônica Lungov Bugelli e 
Raquel dos Santos Funari.

Sociologia: Heloisa Helena Teixeira de Souza Martins, 
Marcelo Santos Masset Lacombe, Melissa de Mattos 
Pimenta e Stella Christina Schrijnemaekers.

Ciências da Natureza 
Coordenador de área: Luis Carlos de Menezes. 
Biologia: Ghisleine Trigo Silveira, Fabíola Bovo 
Mendonça, Felipe Bandoni de Oliveira, Lucilene 
Aparecida Esperante Limp, Maria Augusta 
Querubim Rodrigues Pereira, Olga Aguilar Santana, 
Paulo Roberto da Cunha, Rodrigo Venturoso 
Mendes da Silveira e Solange Soares de Camargo.

Ciências: Ghisleine Trigo Silveira, Cristina Leite, 
João Carlos Miguel Tomaz Micheletti Neto, 
Julio Cézar Foschini Lisbôa, Lucilene Aparecida 
Esperante Limp, Maíra Batistoni e Silva, Maria 
Augusta Querubim Rodrigues Pereira, Paulo 
Rogério Miranda Correia, Renata Alves Ribeiro, 
Ricardo Rechi Aguiar, Rosana dos Santos Jordão, 
Simone Jaconetti Ydi e Yassuko Hosoume.

Física: Luis Carlos de Menezes, Estevam Rouxinol, 
Guilherme Brockington, Ivã Gurgel, Luís Paulo 
de Carvalho Piassi, Marcelo de Carvalho Bonetti, 
Maurício Pietrocola Pinto de Oliveira, Maxwell 
Roger da Puri cação Siqueira, Sonia Salem e 
Yassuko Hosoume. 

Química: Maria Eunice Ribeiro Marcondes, Denilse 
Morais Zambom, Fabio Luiz de Souza, Hebe 
Ribeiro da Cruz Peixoto, Isis Valença de Sousa 
Santos, Luciane Hiromi Akahoshi, Maria Fernanda 
Penteado Lamas e Yvone Mussa Esperidião.

Caderno do Gestor 
Lino de Macedo, Maria Eliza Fini e Zuleika de 
Felice Murrie.
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Direção da Área 
Guilherme Ary Plonski

Coordenação Executiva do Projeto 
Angela Sprenger e Beatriz Scavazza

Gestão Editorial 
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Equipe de Produção

Editorial: Amarilis L. Maciel, Ana Paula S. Bezerra, 
Angélica dos Santos Angelo, Bóris Fatigati da Silva, 
Bruno Reis, Carina Carvalho, Carolina H. Mestriner, 
Carolina Pedro Soares, Cíntia Leitão, Eloiza Lopes, 
Érika Domingues do Nascimento, Flávia Medeiros, 
Giovanna Petrólio Marcondes, Gisele Manoel, 
Jean Xavier, Karinna Alessandra Carvalho Taddeo, 
Leslie Sandes, Mainã Greeb Vicente, Maíra de 
Freitas Bechtold, Marina Murphy, Michelangelo 
Russo, Natália S. Moreira, Olivia Frade Zambone, 
Paula Felix Palma, Pietro Ferrari, Priscila Risso, 
Regiane Monteiro Pimentel Barboza, Renata 
Regina Buset, Rodolfo Marinho, Stella Assumpção 
Mendes Mesquita, Tatiana F. Souza e Tiago Jonas 
de Almeida.

Direitos autorais e iconografia: Beatriz Fonseca 
Micsik, Dayse de Castro Novaes Bueno, Érica 
Marques, José Carlos Augusto, Juliana Prado da 
Silva, Marcus Ecclissi, Maria Aparecida Acunzo 
Forli, Maria Magalhães de Alencastro, Vanessa 
Bianco e Vanessa Leite Rios.

Edição e Produção editorial: R2 Editorial, Jairo Souza 
Design Grá co e Occy Design projeto grá co .

CONCEPÇÃO DO PROGRAMA E ELABORAÇÃO DOS 
CONTEÚDOS ORIGINAIS

COORDENAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO  
DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DOS 
CADERNOS DOS PROFESSORES E DOS  
CADERNOS DOS ALUNOS  
Ghisleine Trigo Silveira

CONCEPÇÃO 
Guiomar Namo de Mello, Lino de Macedo, 
Luis Carlos de Menezes, Maria Inês Fini 
coordenadora  e Ruy Berger em memória .

AUTORES

Linguagens 
Coordenador de área: Alice Vieira. 
Arte: Gisa Picosque, Mirian Celeste Martins, 
Geraldo de Oliveira Suzigan, Jéssica Mami 
Makino e Sayonara Pereira.

Educação Física: Adalberto dos Santos Souza, 
Carla de Meira Leite, Jocimar Daolio, Luciana 
Venâncio, Luiz Sanches Neto, Mauro Betti, 
Renata Elsa Stark e Sérgio Roberto Silveira.

LEM – Inglês: Adriana Ranelli Weigel Borges, 
Alzira da Silva Shimoura, Lívia de Araújo Donnini 
Rodrigues, Priscila Mayumi Hayama e Sueli Salles 
Fidalgo.

LEM – Espanhol: Ana Maria López Ramírez, Isabel 
Gretel María Eres Fernández, Ivan Rodrigues 
Martin, Margareth dos Santos e Neide T. Maia 
González.

Língua Portuguesa: Alice Vieira, Débora Mallet 
Pezarim de Angelo, Eliane Aparecida de Aguiar, 
José Luís Marques López Landeira e João 
Henrique Nogueira Mateos.

Matemática  
Coordenador de área: Nílson José Machado. 
Matemática: Nílson José Machado, Carlos 
Eduardo de Souza Campos Granja, José Luiz 
Pastore Mello, Roberto Perides Moisés, Rogério 
Ferreira da Fonseca, Ruy César Pietropaolo e 
Walter Spinelli.




