
 

1 
 

Matemática 

Regra de três simples 

Regra de três simples é um processo prático para resolver problemas que envolvam quatro 
valores dos quais conhecemos três deles. Devemos, portanto, determinar um valor a partir dos 
três já conhecidos. 

        Passos utilizados numa regra de três simples: 

        1º) Construir uma tabela, agrupando as grandezas da mesma espécie em colunas e 
mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes em correspondência. 

        2º) Identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. 

        3º) Montar a proporção e resolver a equação. 

        1) Com uma área  de absorção de raios solares de 1,2m2, uma lancha com motor movido a 
energia solar consegue produzir 400 watts por hora de energia. Aumentando-se essa área para 
1,5m2, qual será a energia produzida? 

        Solução: montando a tabela: 

Área (m2) Energia (Wh) 

1,2 400 

1,5 x 

        Identificação do tipo de relação: 

 

        Inicialmente colocamos uma seta para baixo na coluna que contém o x (2ª coluna). 
        Observe que: Aumentando a área de absorção, a energia solar aumenta. 
        Como as palavras correspondem (aumentando - aumenta), podemos afirmar que as 
grandezas são diretamente proporcionais. Assim sendo, colocamos uma outra seta no mesmo 
sentido (para baixo) na 1ª coluna. Montando a proporção e resolvendo a equação temos: 

 

 

Logo, a energia produzida será de 500 watts por hora. 
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        2) Um trem, deslocando-se a uma velocidade média de 400Km/h, faz um determinado 
percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso, se a velocidade utilizada 
fosse de 480km/ 

Velocidade (Km/h) Tempo (h) 

400 3 

480 x 

 

 

        Inicialmente colocamos uma seta para baixo na coluna que contém o x (2ª coluna). 
        Observe que: Aumentando a velocidade, o tempo do percurso diminui. 
        Como as palavras são contrárias (aumentando - diminui), podemos afirmar que as grandezas 
são inversamente proporcionais. Assim sendo, colocamos uma outra seta no sentido contrário 
(para cima) na 1ª coluna. Montando a proporção e resolvendo a equação temos: 

 

 

Logo, o tempo desse percurso seria de 2,5 horas ou 2 horas e 30 minutos. 

        3) Bianca comprou 3 camisetas e pagou R$120,00. Quanto ela pagaria se comprasse 5 
camisetas do mesmo tipo e preço. 

Camisetas Preço (R$) 

3 120 

5 x 

        Observe que: Aumentando o número de camisetas, o preço aumenta. 
        Como as palavras correspondem (aumentando - aumenta), podemos afirmar que as 
grandezas são diretamente proporcionais. Montando a proporção e resolvendo a equação 
temos: 
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4) Uma equipe de operários, trabalhando 8 horas por dia, realizou determinada obra em 20 dias. 
Se o número de horas de serviço for reduzido para 5 horas, em que prazo essa equipe fará o 
mesmo trabalho? 

        Solução: montando a tabela: 

Horas por dia Prazo para término (dias) 

8 20 

5 x 

        Observe que: Diminuindo o número de horas trabalhadas por dia, o prazo para término 
aumenta. 
        Como as palavras são contrárias (diminuindo - aumenta), podemos afirmar que as grandezas 
são inversamente proporcionais. Montando a proporção e resolvendo a equação temos: 

 

 

Regra de três composta 

A regra de três composta é utilizada em problemas com mais de duas grandezas, direta ou 
inversamente proporcionais. 

        Exemplos: 

        1) Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160m3 de areia. Em 5 horas, quantos caminhões 
serão necessários para descarregar 125m3? 

        Solução: montando a tabela, colocando em cada coluna as grandezas de mesma espécie e, 
em cada linha, as grandezas de espécies diferentes que se correspondem: 

Horas Caminhões Volume 

8 20 160 

5 x 125 

        Identificação dos tipos de relação: 
        Inicialmente colocamos uma seta para baixo na coluna que contém o x (2ª coluna). 
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        A seguir, devemos comparar cada grandeza com aquela onde está o x. 
        Observe que: 
        Aumentando o número de horas de trabalho, podemos diminuir o número de caminhões. 
Portanto a relação é inversamente proporcional (seta para cima na 1ª coluna). 

        Aumentando o volume de areia, devemos aumentar o número de caminhões. Portanto a 
relação é diretamente proporcional (seta para baixo na 3ª coluna). Devemos igualar a razão que 
contém o termo x com o produto das outras razões de acordo com o sentido das setas. 

Montando a proporção e resolvendo a equação temos: 

 

Logo, serão necessários 25 caminhões. 

 

        2) Numa fábrica de brinquedos, 8 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. Quantos carrinhos 
serão montados por 4 homens em 16 dias? 

        Solução: montando a tabela: 

Homens Carrinhos Dias 

8 20 5 

4 x 16 

        Observe que: 
        Aumentando o número de homens, a produção de carrinhos aumenta. Portanto a relação é 
diretamente proporcional (não precisamos inverter a razão). 

        Aumentando o número de dias, a produção de carrinhos aumenta. Portanto a relação 
também é diretamente proporcional (não precisamos inverter a razão). Devemos igualar a razão 
que contém o termo x com o produto das outras razões. 

Montando a proporção e resolvendo a equação temos: 
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Logo, serão montados 32 carrinhos. 

 

        3) Dois pedreiros levam 9 dias para construir um muro com 2m de altura. Trabalhando 3 
pedreiros e aumentando a altura para 4m, qual será o tempo necessário para completar esse 
muro? 

        Inicialmente colocamos uma seta para baixo na coluna que contém o x. Depois colocam-se 
flechas concordantes para as grandezas diretamente proporcionais com a incógnita e 
discordantes para as inversamente proporcionais, como mostra a figura abaixo: 

 

Montando a proporção e resolvendo a equação temos: 

 

Logo, para completar o muro serão necessários 12 dias. 
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    Exercícios complementares 

    Agora chegou a sua vez de tentar. Pratique tentando fazer esses exercícios: 

    1) Três torneiras enchem uma piscina em 10 horas. Quantas horas levarão 10 torneiras para 
encher 2 piscinas?  Resposta: 6 horas. 

    2) Uma equipe composta de 15 homens extrai, em 30 dias, 3,6 toneladas de carvão. Se for 
aumentada para 20 homens, em quantos dias conseguirão extrair 5,6 toneladas de 
carvão?   Resposta: 35 dias. 

    3) Vinte operários, trabalhando 8 horas por dia, gastam 18 dias para construir um muro de 
300m. Quanto tempo levará uma turma de 16 operários, trabalhando 9 horas por dia, para 
construir um muro de 225m?  Resposta: 15 dias. 

4) Um caminhoneiro entrega uma carga em um mês, viajando 8 horas por dia, a uma velocidade 
média de 50 km/h. Quantas horas por dia ele deveria viajar para entregar essa carga em 20 dias, 
a uma velocidade média de 60 km/h?  Resposta: 10 horas por dia. 

    5) Com uma certa quantidade de fio, uma fábrica produz 5400m de tecido com 90cm de largura 
em 50 minutos. Quantos metros de tecido, com 1 metro e 20 centímetros de largura, seriam 
produzidos em 25 minutos?  Resposta: 2025 metros. 
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PORCENTAGEM 

    É frequente o uso de expressões que refletem acréscimos ou reduções em preços, números ou 
quantidades, sempre tomando por base 100 unidades. Alguns exemplos: 

 A gasolina teve um aumento de 15% 
Significa que em cada R$100 houve um acréscimo de R$15,00 

 O cliente recebeu um desconto de 10% em todas as mercadorias. 
Significa que em cada R$100 foi dado um desconto de R$10,00 

 Dos jogadores que jogam no Grêmio, 90% são craques. 
Significa que em cada 100 jogadores que jogam no Grêmio, 90 são craques. 
    

    Razão centesimal  

    Toda a razão que tem para consequente o número 100 denomina-se razão centesimal. Alguns 
exemplos: 

 

    Podemos representar uma razão centesimal de outras formas: 

     

    As expressões 7%, 16% e 125% são chamadas taxas centesimais ou taxas percentuais. 

    Considere o seguinte problema: 

    João vendeu 50% dos seus 50 cavalos. Quantos cavalos ele vendeu? 
    Para solucionar esse problema devemos aplicar a taxa percentual (50%) sobre o total de cavalos. 

 

    Logo, ele vendeu 25 cavalos, que representa a porcentagem procurada. 

    Portanto, chegamos a seguinte definição: 

Porcentagem é o valor obtido ao aplicarmos uma taxa percentual a um 
determinado valor. 

 Calcular 10% de 300. 
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    EXERCÍCIOS: 

    1) Um jogador de futebol, ao longo de um campeonato, cobrou 75 faltas, transformando 
em gols 8% dessas faltas. Quantos gols de falta esse jogador fez? 

     

    Portanto o jogador fez 6 gols de falta. 

    2) Se eu comprei uma ação de um clube por R$250,00 e a revendi por R$300,00, qual a 
taxa percentual de lucro obtida? 

    Montamos uma equação, onde somando os R$250,00 iniciais com a porcentagem que aumentou em 
relação a esses R$250,00, resulte nos R$300,00. 

     

    Portanto, a taxa percentual de lucro foi de 20%. 
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    Uma dica importante: o FATOR DE MULTIPLICAÇÃO. 

    Se, por exemplo, há um acréscimo de 10% a um determinado valor, podemos calcular o novo valor 
apenas multiplicando esse valor por 1,10, que é o fator de multiplicação. Se o acréscimo for de 20%, 
multiplicamos por 1,20, e assim por diante. Veja a tabela abaixo: 

Acréscimo ou Lucro Fator de Multiplicação 
10% 1,10 
15% 1,15 
20% 1,20 
47% 1,47 
67% 1,67 

  

    Exemplo: Aumentando 10% no valor de R$10,00 temos: 10 * 1,10 = R$ 11,00 

    No caso de haver um decréscimo, o fator de multiplicação será: 
    Fator de Multiplicação =  1 - taxa de desconto (na forma decimal) 

     

Classificação dos polígonos 

Os nomes dos polígonos dependem do critério que utilizamos para classificá-los. Se usarmos o 
número de ângulos ou o número de lados, teremos a seguinte nomenclatura: 

NÚMERO DE LADOS 
(OU ÂNGULOS) 

NOME DO POLÍGONO 

EM FUNÇÃO DO 
NÚMERO DE ÂNGULOS 

EM FUNÇÃO DO 
NÚMERO DE LADOS 

3 triângulo trilátero 

4 quadrângulo quadrilátero 

5 pentágono pentalátero 

6 hexágono hexalátero 

7 heptágono heptalátero 

8 octógono octolátero 

9 eneágono enealátero 

10 decágono decalátero 

11 undecágono undecalátero 

12 dodecágono dodecalátero 

15 pentadecágono pentadecalátero 

20 icoságono icosalátero 
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Medidas de superfície 

As medidas de superficie fazem parte de nosso dia a dia e respondem a nossas perguntas mais corriqueiras 
do cotidiano: 

 Qual a área desta sala? 
 Qual a área desse apartamento? 
 Quantos metros quadrados de azulejos são necessários para revestir esta piscina? 
 Qual a área dessa quadra de futebol de salão?  
 Qual a área pintada dessa parede? 

Superfície e área 

Superficie é uma grandeza com duas dimensões, enquanto área é a medida dessa grandeza, portanto, um 
número. 

Metro Quadrado 

A unidade fundamental de superfície chama-se metro quadrado.  

  

O metro quadrado (m2) é a medida correspondente à superfície de um quadrado com 1 metro de lado.   
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Múltiplos  
Unidade 
Fundamental 

Submúltiplos  

quilômetros 
quadrado    

hectômetro 
quadrado  

decâmetro 
quadrado  

metro 
quadrado  

decímetro 
quadrado  

centímetro 
quadrado  

milímetro 
quadrado  

km2  hm2 dam2 m2  dm2  cm2 mm2 

1.000.000m2 10.000m2 100m2 1m2 0,01m2 0,0001m2 0,000001m2   

 

O dam2, o hm2 e km2 são utilizados para medir grandes superfícies, enquanto o dm2, o cm2 e o mm2 são 
utilizados para pequenas superfícies.  

Exemplos:  

1) Leia a seguinte medida: 12,56m2    

km2  hm2 dam2 m2  dm2  cm2 mm2 

                 12, 56            

Lê-se “12 metros quadrados e 56 decímetros quadrados”. Cada coluna dessa tabela corresponde a uma 
unidade de área.  

  

2) Leia a seguinte medida: 178,3 m2    

km2  hm2 dam2 m2  dm2  cm2 mm2 

           1 78, 30            

Lê-se “178 metros quadrados e 30 decímetros quadrados”  
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3) Leia a seguinte medida: 0,917 dam2  

km2  hm2 dam2 m2  dm2  cm2 mm2 

           0, 91 70            

Lê-se 9.170 decímetros quadrados. 

Medidas Agrárias 

As medidas agrárias são utilizadas parea medir superfícies de campo, plantações, pastos, fazendas, etc. A 
principal unidade destas medidas é o are (a). Possui um múltiplo, o hectare (ha), e um submúltiplo, o 
centiare (ca). 

Unidade 
agrária 

hectare (ha) are (a) centiare (ca) 

    Equivalência 
de valor 

100a 1a 0,01a 

  

Transformação de unidades 

No sistema métrico decimal, devemos lembrar que, na transformação de unidades de superfície, cada 
unidade de superfície é 100 vezes maior que a unidade imediatamente inferior: 

  

 

  

Observe as seguintes transformações: 

 transformar 2,36 m2 em mm2. 

km2  hm2 dam2 m2  dm2  cm2 mm2 

  

Para transformar m2 em mm2 (três posições à direita) devemos multiplicar por 1.000.000 (100x100x100). 
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2,36 x 1.000.000  =  2.360.000 mm2 

 transformar 580,2 dam2 em km2. 

km2  hm2 dam2 m2  dm2  cm2 mm2 

    Para transformar dam2 em km2 (duas posições à esquerda) devemos dividir por 10.000 (100x100). 

    580,2 : 10.000  =  0,05802 km2 

  

 

Medidas de volume 

Frequentemente nos deparamos com problemas que envolvem o uso de três dimensões: comprimento, 
largura e altura. De posse de tais medidas tridimensionais, poderemos calcular medidas de metros cúbicos e 
volume.  

 

 

 

Metro cúbico 

A unidade fundamental de volume chama-se metro cúbico. O metro cúbico (m3) é medida correspondente 
ao espaço ocupado por um cubo com 1 m de aresta.  

Múltiplos e submúltiplos do metro cúbico  

Múltiplos  
Unidade 
Fundamental  

Submúltiplos  

quilômetro 
cúbico  

hectômetro 
cúbico  

decâmetro 
cúbico  

metro cúbico  
decímetro 
cúbico  

centímetro 
cúbico  

milímetro 
cúbico  

km3  hm3  dam3  m3  dm3  cm3  mm3  

1.000.000.000m3  
1.000.000 
m3  

1.000m3  1m3  0,001m3  0,000001m3  
0,000000001 
m3  

  

Leitura das medidas de volume 

A leitura das medidas de volume segue o mesmo procedimento do aplicado às medidas lineares. Devemos 
utilizar, porém, três algarismos em cada unidade no quadro. No caso de alguma casa ficar incompleta, 
completa-se com zero(s). Exemplos. 
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 Leia a seguinte medida: 75,84m3 

km3  hm3 dam3 m3  dm3  cm3 mm3 

                 75, 840            

Lê-se "75 metros cúbicos e 840 decímetros cúbicos". 

 Leia a medida: 0,0064dm3  

km3  hm3 dam3 m3  dm3  cm3 mm3 

                 0, 006 400      

Lê-se "6400 centímetros cúbicos". 

Transformação de unidades 

Na transformação de unidades de volume, no sistema métrico decimal, devemos lembrar que cada unidade 
de volume é 1.000 vezes maior que a unidade imediatamente inferior. 

 

  

Observe a seguinte transformação: 

 transformar 2,45 m3 para dm3. 

km3  hm3 dam3 m3  dm3  cm3 mm3 

  

Para transformar m3 em dm3 (uma posição à direita) devemos multiplicar por 1.000. 

2,45 x 1.000  =  2.450 dm3 

   

Medidas de capacidade 

A quantidade de líquido é igual ao volume interno de um recipiente, afinal quando enchemos este recipiente, 
o líquido assume a forma do mesmo. Capacidade é o volume interno de um recipiente. 
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A unidade fundamental de capacidade chama-se litro.  

Litro é a capacidade de um cubo que tem 1dm de aresta.  

1l = 1dm3  

Múltiplos e submúltiplos do litro 

Múltiplos  Unidade Fundamental  Submúltiplos  

quilolitro  hectolitro  decalitro  litro  decilitro  centilitro  mililitro  

kl  hl  dal  l  dl  cl  ml  

1000l  100l  10l  1l  0,1l  0,01l  0,001l  

 

Cada unidade é 10 vezes maior que a unidade imediatamente inferior. 

Relações 

1l = 1dm3  

1ml = 1cm3  

1kl = 1m3  

Leitura das medidas de capacidade 

 Exemplo: leia a seguinte medida: 2,478 dal 

kl  hl dal l dl cl ml 

           2, 4 7 8      

    Lê-se "2 decalitros e 478 centilitros". 

Transformação de unidades 

Na transformação de unidades de capacidade, no sistema métrico decimal, devemos lembrar que cada 
unidade de capacidade é 10 vezes maior que a unidade imediatamente inferior. 
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Observe a seguinte transformação: 

 transformar 3,19 l para ml. 

kl hl dal l dl cl ml 

 

Para transformar l para ml (três posições à direita) devemos multiplicar por 1.000 (10x10x10). 

    3,19 x 1.000  =  3.190 ml 
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Equações de 2º grau 

   Denomina-se equação do 2º grau na incógnita x, toda equação da forma: 

ax
2
 + bx + c = 0; a, b, c  IR e  

    Exemplo: 

 x2 - 5x + 6 = 0    é um equação do 2º grau com a = 1,  b = -5  e  c = 6. 
 6x

2
 - x - 1 = 0    é um equação do 2º grau com a = 6,  b = -1  e  c = -1. 

 7x
2
 - x = 0         é um equação do 2º grau com a = 7,  b = -1  e  c = 0. 

 x
2
 - 36 = 0         é um equação do 2º grau com a = 1,  b = 0 e c = -36. 

    Nas equações escritas na forma ax² + bx + c = 0 (forma normal ou forma reduzida de uma equação do 2º 
grau na  incógnita x) chamamos a, b e c de coeficientes. 

                                                a    é sempre o coeficiente de  x²; 

                                                b    é sempre o coeficiente de x, 

                                                c    é o coeficiente ou termo independente. 

  

Equação completas e Incompletas 

    Uma equação do 2º grau é completa quando b e c são diferentes de zero. Exemplos: 

x² - 9x + 20 = 0   e -x² + 10x - 16 = 0 são equações completas. 

    Uma equação do 2º grau é incompleta quando b ou c é igual a zero, ou ainda quando ambos são iguais a 
zero. Exemplos: 

 x² - 36 = 0 
(b = 0) 

 x² - 10x = 0 
(c = 0) 

 4x² = 0 
(b = c = 0) 

Raízes de uma equação do 2º grau 

    Resolver uma equação do 2º grau significa determinar suas  raízes. 

Raiz é o número real que, ao substituir a incógnita de uma equação, transforma-a 
numa sentença verdadeira. 

    O conjunto formado pelas raízes de uma equação denomina-se conjunto verdade ou conjunto solução. 
Exemplos: 

 Dentre os elementos do conjuntos A= {-1, 0, 1, 2}, quais são raízes da equação 
x² - x - 2 = 0 ? 
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            Solução 
            Substituímos a incógnita x da equação por cada um dos elementos do conjunto e verificamos quais as 
sentenças verdadeiras. 

Para x = -1 
(-1)² - (-1) - 2 = 0 
1 + 1 - 2 = 0 
0 = 0 

(V) 

Para x = 0 
0² - 0 - 2 = 0 
0 - 0 -2 = 0 
-2 = 0 

(F) 

Para x = 1 
1² - 1 - 2 = 0 
1 - 1 - 2 = 0 
-2 = 0 

(F) 

Para x = 2 
2² - 2 - 2 = 0 
4 - 2 - 2 = 0 
0 = 0 

(V) 

   Logo, -1 e 2 são raízes da equação. 

 Determine p sabendo que 2 é raiz da equação (2p - 1) x² - 2px - 2 = 0. 
 
Solução 
Substituindo a incógnita  x por 2, determinamos o valor de p. 

 

  Logo, o valor de p é . 

Resolução de equações incompletas 

   Resolver uma equação significa determinar o seu conjunto verdade. 
    Utilizamos na resolução de uma equação incompleta as técnicas da fatoração e duas importantes propriedades 
dos números reais: 

   1ª Propriedade:   

   2ª Propriedade:   

  

   1º Caso: Equação do tipo  . 

   Exemplo: 
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 Determine as raízes da equação , sendo . 
 
Solução 

Inicialmente, colocamos x em evidência:  

                  

   

De modo geral, a equação do tipo tem para soluções e  . 

  2º Caso: Equação do tipo   

   Exemplos: 

 Determine as raízes da equação , sendo U = IR. 

            Solução 

                         

   

    De modo geral, a equação do tipo possui duas raízes reais se for um número positivo, não 

tendo raiz real caso seja um número negativo. 

Resolução de equações completas 

    Para solucionar equações completas do 2º grau utilizaremos a fórmula de Bhaskara. 

    A partir da equação , em que a, b, c    IR e , desenvolveremos passo a passo a 
dedução da fórmula de Bhaskara (ou fórmula resolutiva). 

1º passo: multiplicaremos ambos os membros por 4a. 

 

2º passo: passar 4ac par o 2º membro. 
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3º passo: adicionar aos dois membros. 

 

4º passo: fatorar o 1º elemento. 

 

5º passo: extrair a raiz quadrada dois membros. 

 

6º passo: passar b para o 2º membro. 

 

7º passo: dividir os dois membros por . 

 

   Assim, encontramos a fórmula resolutiva da equação do 2º grau: 

 

    Podemos representar as duas raízes reais por x' e x", assim: 
    

 

   Exemplos: 

 resolução a equação:  

Temos   
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Discriminante 

   Denominamos discriminante o radical b
2
 - 4ac que é representado pela letra grega (delta). 

 

    Podemos agora escrever deste modo a fórmula de Bhaskara: 

 

   De acordo com o discriminante, temos três casos a considerar: 

1º Caso: O discriminante é positivo . 

        O valor de é real e a equação tem duas raízes reais diferentes, assim representadas: 
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Numeração decimal 

    A figura nos mostra um paralelepípedo com suas principais dimensões em centímetros. 

 

Essas dimensões são apresentadas sob a forma de notação decimal, que corresponde a uma outra forma de 
representação dos números racionais fracionários. 

A representação dos números fracionária já era conhecida há quase 3.000 anos, enquanto a forma decimal surgiu 
no século XVI com o matemático francês François Viète. 

O uso dos números decimais é bem superior ao dos números fracionários. Observe que nos computadores e nas 
máquinas calculadoras utilizamos unicamente a forma decimal. 

Frações Decimais 

Observe as frações: 

 

Os denominadores são potências de 10. 

Assim: 

     Denominam-se frações decimais, todas as frações que apresentam potências de 10 
no denominador. 
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Números Decimais 

    O francês Viète (1540 - 1603) desenvolveu um método para escrever as frações decimais; no lugar de frações, 
Viète escreveria números com vírgula. Esse método, modernizado, é utilizado até hoje 

Fração Decimal = Números Decimais 

 

= 0,1 

 

= 0,01 

 

= 0,001 

 

= 0,0001 

  

Fração Decimal = Números Decimais 

 

= 0,5 

 

= 0,05 

 

= 0,005 

 

= 0,0005 

  

Fração Decimal = Números Decimais 

 

= 11,7 

 

= 1,17 

 

= 0,117 

 

= 0,0117 
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Os números 0,1, 0,01, 0,001; 11,7, por exemplo, são números decimais. 
    Nessa representação, verificamos que a vírgula separa a parte inteira da parte decimal. 

 

 

Medidas de massa 

Observe a distinção entre os conceitos de corpo e massa: 

Massa é a quantidade de matéria que um corpo possui, sendo, portanto, constante em qualquer lugar da terra 
ou fora dela. 

Peso de um corpo é a força com que esse corpo é atraído (gravidade) para o centro da terra. Varia de acordo 
com o local em que o corpo se encontra. Por exemplo: 

A massa do homem na Terra ou na Lua tem o mesmo valor. O peso, no entanto, é seis vezes maior na terra do 
que na lua. Explica-se esse fenômeno pelo fato da gravidade terrestre ser 6 vezes superior à gravidade lunar.  

Obs: A palavra grama, empregada no sentido de "unidade de medida de massa de um corpo", é um substantivo 
masculino. Assim 200g, lê-se "duzentos gramas". 

Quilograma 

A unidade fundamental de massa chama-se quilograma.   

   

O quilograma (kg) é a massa de 1dm3 de água destilada à 
temperatura de 4ºC. 

Apesar de o quilograma ser a unidade fundamental de massa, utilizamos na prática o grama como unidade 
principal de massa. 

Múltiplos e Submúltiplos do grama 

Múltiplos Unidade 
principal Submúltiplos 

quilograma hectograma decagrama grama decigrama centigrama miligrama 

kg hg dag g dg cg mg 
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1.000g 100g 10g 1g 0,1g 0,01g 0,001g 

  

Observe que cada unidade de volume é dez vezes maior que a unidade imediatamente inferior. Exemplos: 

1 dag = 10 g 

1 g = 10 dg 

Transformação de Unidades 

Cada unidade de massa é 10 vezes maior que a unidade imediatamente inferior. 

  

 

   

Observe as seguintes transformações: 

 Transforme 4,627 kg em dag. 

kg hg dag g dg cg mg 

  

Para transformar kg em dag (duas posições à direita) devemos multiplicar por 100 (10 x 10). 

        4,627 x 100 = 462,7 

Ou seja: 

        4,627 kg = 462,7 dag 

  

Medidas de tempo 

É comum em nosso dia-a-dia pergunta do tipo: 

 Qual a duração dessa partida de futebol? 
 Qual o tempo dessa viagem? 
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 Qual a duração desse curso? 
 Qual o melhor tempo obtido por esse corredor? 

Todas essas perguntas serão respondidas tomando por base uma unidade padrão de medida de tempo. 

A unidade de tempo escolhida como padrão no Sistema Internacional (SI) é o segundo. 

 Segundo 

O Sol foi o primeiro relógio do homem: o intervalo de tempo natural decorrido entre as sucessivas passagens do Sol 
sobre um dado meridiano dá origem ao dia solar. 

 

   O segundo (s) é o tempo equivalente a do dia solar médio. 

 

As medidas de tempo não pertencem ao Sistema Métrico Decimal. 

Múltiplos e Submúltiplos do Segundo 

Quadro de unidades  

Múltiplos 
minutos hora dia 

min h d 

60 s 60 min = 3.600 s 24 h = 1.440 min = 86.400s  

  

São submúltiplos do segundo: 

 décimo de segundo 
 centésimo de segundo 
 milésimo de segundo 

  

Cuidado:  Nunca escreva 2,40h como forma de representar 2h40min, pois o sistema de medidas de tempo não 
é decimal. Observe: 
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Outras importantes unidades de medida: 

 

mês (comercial) = 30 dias 

ano (comercial) = 360 dias 

ano (normal) = 365 dias e 6 horas 

ano (bissexto) = 366 dias 

  

semana = 7 dias 

quinzena = 15 dias 

bimestre = 2 meses 

trimestre = 3 meses 

quadrimestre = 4 meses 

  

semestre = 6 meses 

biênio = 2 anos 

lustro ou quinqüênio = 5 anos 

década = 10 anos 

século = 100 anos 

milênio = 1.000 anos 
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Medidas de Comprimento 

Sistema Métrico Decimal 

Desde a Antiguidade, os povos foram criando suas unidades de medida. Cada um deles possuía suas próprias 
unidades-padrão. Com o desenvolvimento do comércio, ficavam cada vez mais difíceis a troca de informações 
e as negociações com tantas medidas diferentes. Era necessário que se adotasse um padrão de medida único 
para cada grandeza.  

Foi assim que, em 1791, época da Revolução francesa, um grupo de representantes de vários países reuniu-se 
para discutir a adoção de um sistema único de medidas. Surgia o sistema métrico decimal. 

Metro A palavra metro vem do gegro métron e significa  "o que mede". Foi estabelecido inicialmente que 
a medida do metro seria a décima milionésima parte da distância do Pólo Norte ao Equador, no meridiano que 
passa por Paris. No Brasil, o metro foi adotado oficialmente em 1928. 

Múltiplos e Submúltiplos do Metro 

Além da unidade fundamental de comprimento, o metro, existem ainda os seus múltiplos e submúltiplos, cujos 
nomes são formados com o uso dos prefixos: quilo, hecto, deca, deci, centi e mili. Observe o quadro: 

Múltiplos Unidade 
Fundamental Submúltiplos 

quilômetro hectômetro decâmetro metro decímetro centímetro  milímetro 

km hm dam m dm cm mm 

1.000m 100m 10m 1m 0,1m 0,01m 0,001m 

  

Os múltiplos do metro são utilizados para medir grandes distâncias, enquanto os submúltiplos, para pequenas 
distâncias. Para medidas milimétricas, em que se exige precisão, utilizamos: 

mícron (µ) = 10
-6

 m angströn (Å) = 10
-10

 m 

  

Para distâncias astronômicas utilizamos o Ano-luz (distância percorrida pela luz em um ano): 

Ano-luz = 9,5 · 1012 km 

  

O pé, a polegada, a milha e a jarda são unidades não pertencentes ao sistemas métrico decimal, são utilizadas 
em países de língua inglesa. Observe as igualdades abaixo: 



 

32 
 

Pé =  30,48 cm 

Polegada =  2,54 cm 

Jarda =  91,44 cm 

Milha terrestre =  1.609 m 

Milha marítima =  1.852 m 

 

Observe que 

1 pé = 12 polegadas 

1 jarda = 3 pés 

Leitura das Medidas de Comprimento 

A leitura das medidas de comprimentos pode ser efetuada com o auxílio do quadro de unidades. Exemplos: 
Leia a seguinte medida: 15,048 m. 

Sequência prática 

1º) Escrever o quadro de unidades: 

km hm dam m dm cm mm 
                            

 

2º) Colocar o número no quadro de unidades, localizando o último algarismo da parte inteira sob a sua 
respectiva. 

km hm dam m dm cm mm 
        1 5, 0 4 8 

 

3º) Ler a parte inteira acompanhada da unidade de medida do seu último algarismo e a parte decimal 
acompanhada da unidade de medida do último algarismo da mesma. 

15 metros e 48 milímetros 

Outros exemplos: 

6,07 km lê-se "seis quilômetros e sete decâmetros" 
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82,107 dam lê-se "oitenta e dois decâmetros e cento e sete centímetros". 

0,003 m lê-se "três milímetros". 

Transformação de Unidades 

     

Observe as seguintes transformações: 

    Transforme 16,584hm em m. 
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Para transformar hm em m (duas posições à direita) devemos multiplicar por 100 (10 x 10). 

16,584 x 100 = 1.658,4 

Ou seja: 

16,584hm = 1.658,4m 

Perímetro de um polígono 

Perímetro de um polígono é a soma das medidas dos seus lados. 

Perímetro do retângulo 

 

   b - base ou comprimento  

   h - altura ou largura 

   Perímetro = 2b + 2h = 2(b + h) 

Perímetro dos polígonos regulares 

  

Triângulo equilátero Quadrado 

P = l+ l + l 
P = 3 · l 

P = l + l + l+ l 
P = 4 · l 

    

 

 

Pentágono Hexágono 

P = l + l + l + l + l P = l + l + l + l + l + l 
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P = 5 · P = 6 · l 

 

l - medida do lado do polígono regular 
P - perímetro do polígono regular 

  

Para um polígono de n lados, temos: 

P = n · l 

Comprimento da Circunferência 

Um pneu tem 40cm de diâmetro, conforme a figura. Pergunta-se: 

Cada volta completa deste pneu corresponde na horizontal a quantos centímetros?  

 

Envolva a roda com um barbante. Marque o início e o fim desta volta no barbante. Estique o bastante e meça o 
comprimento da circunferência correspondente à roda.  

 

 

Medindo essa dimensão você encontrará aproximadamente 125,6cm, que é um valor um pouco superior a 3 vezes o 
seu diâmetro. Vamos ver como determinar este comprimento por um processo não experimental. 

  

Você provavelmente já ouviu falar de uma antiga descoberta matemática: 
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   Dividindo o comprimento de uma circunferência (C) pela medida do seu diâmetro (D), 
encontramos sempre um valor aproximadamente igual a 3,14. 

  

   Assim:    

O número 3,141592... corresponde em matemática à letra grega (lê-se "pi"), que é a primeira lera da palavra grega 

perímetro. Costuma-se considera = 3,14. 

   Logo:  

Utilizando essa fórmula, podemos determinar o comprimento de qualquer circunferência. Podemos agora 
conferir com auxílio da fórmula o comprimento da toda obtido experimentalmente.  

  

C = 2 r      C = 2 3,14 · 20 ·           C = 125,6 cm 

Média aritmética simples 

    A média aritmética simples também é conhecida apenas por média. É a medida de posição mais utilizada e a mais 
intuitiva de todas. Ela está tão presente em nosso dia-a-dia que qualquer pessoa entende seu significado e a utiliza 
com frequência. A média de um conjunto de valores numéricos é calculada somando-se todos estes valores e 
dividindo-se o resultado pelo número de elementos somados, que é igual ao número de elementos do conjunto, ou 
seja, a média de n números é sua soma dividida por n. 

Média ponderada 

    Nos cálculos envolvendo média aritmética simples, todas as ocorrências têm exatamente a mesma importância ou 
o mesmo peso. Dizemos então que elas têm o mesmo peso relativo. No entanto, existem casos onde as ocorrências 
têm importância relativa diferente. Nestes casos, o cálculo da média deve levar em conta esta importância relativa ou 
peso relativo. Este tipo de média chama-se média aritmética ponderada. 

    Ponderar é sinônimo de pesar. No cálculo da média ponderada, multiplicamos cada valor do conjunto por seu 
"peso", isto é, sua importância relativa. 

DEFINIÇÃO DE MÉDIA ARITMÉTICA PONDERADA: 

A média aritmética ponderada p de um conjunto de números x1, x2, x3, ..., xn cuja importância relativa ("peso") é 
respectivamente p1, p2, p3, ..., pn é calculada da seguinte maneira: 

p =  
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EXEMPLO: Alcebíades participou de um concurso, onde foram realizadas provas de Português, Matemática, Biologia 
e História. Essas provas tinham peso 3, 3, 2 e 2, respectivamente. Sabendo que Alcebíades tirou 8,0 em Português, 
7,5 em Matemática, 5,0 em Biologia e 4,0 em História, qual foi a média que ele obteve? 

p =
   

 

   
 
Portanto a média de Alcebíades foi de 6,45. 

Razões trigonométricas 

Catetos e Hipotenusa 

   Em um triângulo chamamos o lado oposto ao ângulo reto de hipotenusa e os lados adjacentes de catetos. 

   Observe a figura: 

 

Hipotenusa:     

Catetos:         e  

  

Seno, Cosseno e Tangente 

   Considere um triângulo retângulo BAC: 

 

Hipotenusa:    , m( ) = a.  

Catetos:         , m( ) = b. 

                       , m( ) = c. 

Ângulos:         ,   e  . 

   Tomando por base os elementos desse triângulo, podemos definir as seguintes razões trigonométricas: 

 Seno de um ângulo agudo é a razão entre a medida do cateto oposto a esse ângulo e a medida da 
hipotenusa. 
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    Assim: 

 

 

 

 

 Cosseno de um ângulo agudo é a razão entre a medida do cateto adjacente a esse ângulo e a medida da 
hipotenusa. 

 

   Assim: 

 

 

 

 

As razões trigonométricas de 30º, 45º e 60º 

    Considere as figuras: 
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     quadrado de lado l e diagonal  

 

Triângulo eqüilátero de lado I e 

altura  

  

Seno, cosseno e tangente de 30º 

    Aplicando as definições de seno, cosseno e tangente para os ângulos de 30º, temos: 

 

 

  

 Seno, cosseno e tangente de 45º 

    Aplicando as definições de seno, cosseno e tangente´para um ângulo de 45º, temos: 
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Seno, cosseno e tangente de 60º 

    Aplicando as definições de seno, cosseno e tangente para um ângulo de 60º, temos: 

 

 

  

     

 

Resumindo 

x sen x cos x tg x 

30º 
 

  

45º 
  

 

60º 
 

 

 

Semelhança de Polígonos 

Introdução 
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    Observe as figuras: 

 

Figura A  

 

Figura B  

 

Figura C  

    Elas representam retângulos com escalas diferentes. Observe que os três retângulos tem a mesma forma, mas de 
tamanhos diferentes. 
    Dizemos que esse mapas são figuras semelhantes. 
    Nessas figuras podemos identificar: 
             AB        - distância entre A e B (comprimento do retângulo) 
            CD         - distância entre C e D (largura do retângulo) 

               -  ângulos agudos formados pelos segmentos  

   Medindo os segmentos de reta e e os ângulos ( ) das figuras, podemos organizar a seguinte 
tabela: 

 m ( ) m ( ) ângulo 

Fig. C 3,9 cm 1,3 cm = 90º 

Fig. B 4,5 cm 1,5 cm = 90º 

Fig. A 6,0 cm 2,0 cm = 90º 

     

Observe que: 

 Os ângulos correspondente nas três figuras têm medidas iguais; 
 As medidas dos segmentos correspondentes são proporcionais; 

                                             

    Desse exemplo, podemos concluir que duas ou mais figuras são semelhantes em geometria quando: 
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 os ângulos correspondentes têm medidas iguais ; 
 as medidas dos segmentos correspondentes são proporcionais; 
 os elementos das figuras são comuns. 

        Outro exemplos de figuras semelhantes: 

 

  

 

  

 

têm formas iguais e tamanhos diferentes. 

Semelhança de Polígonos 

Polígonos Semelhantes 

    Considere os polígonos ABCD e A'B'C'D', nas figuras: 

 

    Observe que: 
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 os ângulos correspondentes são congruentes: 

                         
 os lados correspondentes (ou homólogos) são proporcionais: 

                         
                                            ou 

                                

    Podemos concluir que os polígonos ABCD e A'B'C'D' são semelhantes e indicamos: 
ABCD ~ A'B'D'C' (lê-se "polígonos ABCD é semelhante ao polígono A'B'D'C' ") 

   Ou seja: 

Dois polígonos são semelhantes quando os ângulos correspondentes são congruentes e os 
lados correspondentes são proporcionais. 

   A razão entre dois lados correspondentes em polígonos semelhante denomina-se razão de semelhança, ou seja: 

 

    A razão de semelhança dos polígonos considerados é  

    Obs: A definição de polígonos semelhantes só é válida quando ambas as condições são satisfeitas: Ângulos 
correspondentes congruentes e lados correspondentes proporcionais. Apenas uma das condições não é suficiente 
para indicar a semelhança entre polígonos. 

O ÂNGULO E SEUS ELEMENTOS 

        Duas semi-retas que não estejam contidas na mesma reta, e que tenham a mesma origem, dividem o plano em 
duas regiões: uma convexa e outra não-convexa. 

       Cada uma dessas regiões, junto com as semi-retas, forma um ângulo. Assim, as duas semi-retas determinam 
dois ângulos: 
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     Todo ângulo possui dois lados e um vértice. Os lados são as semi-retas que determinam. O vértice é a origem 
comum dessas semi-retas. 

     O ângulo convexo, de vértice O e lados , é indicado por: AÔB, BÔA ou Ô. 

 

  

Ângulos 

Observe agora dois casos em que as semi-retas de mesma origem estão contidas na mesma reta. Nesses casos, 
formam-se também ângulos. 

  As semi-retas  coincidem. Temos aí o ângulo nulo e o ângulo de uma volta. 

 

  

 As semi-retas não coincidem. Temos aí dois ângulos rasos ou de meia-volta. 
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Podemos, então, estabelecer que: 

  

Ângulo é a região do plano limitada por duas semi-retas que têm a mesma origem. 

    

MEDIDA DE UM ÂNGULO 

          A medida de um ângulo é dada pela medida de sua abertura. A unidade padrão de medida de um ângulo é o 
grau, cujo símbolo é º. 

          Tomando um ângulo raso ou de meia-volta e dividindo-o em 180 partes iguais, determinamos 180 ângulos de 
mesma medida. Cada um desses ângulos representa um ângulo de 1º grau (1º). 

 

 

Para medir ângulos utilizamos um instrumento denominado transferidor. O transferidor já vem graduado com 
divisões de 1º em 1º. Existem dois tipos de transferidor: Transferidor de 180º e de 360º. 

O grau compreende os submúltiplos: 

 O minuto corresponde a do grau. Indica-se um minuto por 1'. 

                            1º=60' 
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 O segundo corresponde a do minuto. Indica-se um segundo por 1''. 

                            1'=60'' 

Logo, podemos concluir que: 

1º  =  60'.60 = 3.600'' 

Quando um ângulo é medido em graus, minutos e segundos, estamos utilizando o sistema sexagesimal. 

Ângulos 

Como medir um ângulo, utilizando o transferidor 

Observe a seqüência 

 O centro O do transferidor deve ser colocado sobre o vértice do ângulo. 

 A linha horizontal que passa pelo centro deve coincidir com uma das semi-retas do ângulo . 

 Verificamos a medida da escala em que passa a outra semi-reta . 

Leitura de um ângulo 

Observe as seguintes indicações de ângulos e suas respectivas leituras: 

                                      15º               (lê-se "15 graus'') 

                                      45º50'          (lê-se ''45 graus e 50 minutos'') 

                                     30º48'36''     (lê-se ''30 graus, 48 minutos e 36 segundos'') 

Observações 

Além do transferidor, existem outros instrumentos que medem ângulos com maior precisão. Como exemplos temos o 
teodolito, utilizado na agrimensura, e o sextante, utilizado em navegação. 

A representação da medida de um ângulo pode também ser feita através de uma letra minúscula ou de um 
número. 

  

 

Um ângulo raso ou de meia-volta mede 180º. 
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O ângulo de uma volta mede 360º. 

  

Questões envolvendo medidas de ângulos 

Observe a resolução das questões abaixo: 

 Determine a medida do ângulo AÔB na figura: 

 

Solução        

Medida de AÔB = x 

Medida de BÔC = 105º 

Como m ( AÔC) é 180º, pois é um ângulo raso, temos: 

              m (AÔB) + m (BÔC) = m (AÔC) 

                                   x + 105º = 180º 

                                             x   = 180º - 105º 

                                             x   = 75º 

Logo, a medida de AÔB é 75º. 

  

 Determine a medida do 6angulo não-convexo na figura: 
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Solução 

Verificamos que o ângulo não-convexo na figura (x) e o ângulo convexo (50º) formam, juntos, um ângulo de uma 
volta, que mede 360º. Assim: 

x + 50º = 360º 

x = 360º - 50º 

x = 310º 

Logo, o valor do ângulo não-convexo é 310º. 

Ângulos 

Como construir um ângulo utilizando o transferidor 

Observe a seqüência utilizada na construção de um ângulo de 50º: 

 Traçamos uma semi-reta . 

 

 Colocamos o centro do transferidor sobre a origem da semi-reta (A). 
 Identificamos no transferidor o ponto (C) correspondente à medida de 50º. 

 

 Traçamos a semi-reta , obtendo o ângulo BÂC que mede 50º. 

Os ângulos de 30º, 45º, 60º e 90º  são ângulos especiais.  

Eles podem ser desenhados com esquadro. 
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 TRANSFORMAÇÃO DE UNIDADES 

Como vimos, quando trabalhamos com medidas de ângulos, utilizamos o sistema sexagesimal. 

Observe nos exemplos como efetuar transformações nesse sistema: 

 Transforme 30º em minutos. 

Solução 

Sendo 1º = 60', temos: 

                30º = 30 . 60'= 1.800 

'Logo, 30º = 1.800 
    

 Transforme 5º35' em minutos. 

Solução 

                5º = 5 . 60' = 300' 

                300' +  35'= 335' 

Logo, 5º35'= 335'. 
    

 transforme 8º em segundos. 

Solução 

Sendo 1º = 60', temos: 

               8º = 8 . 60'= 480 

'Sendo 1'= 60'', temos: 

                480'= 480 . 60'' = 28.800'' 

Logo, 8º = 28.800''. 
    

 Transforme 3º35' em segundos. 

Solução 

                3º = 3 . 60'= 180' 

                180' +  35' = 215' 

                215' .  60''  = 12.900'' 

Logo, 3º35'= 12.900'' 
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 Transforme 2º20'40'' em segundos. 

Solução 

                 2º = 2 . 60' = 120' 

                 120' + 20'  = 140' 

                  140'. 60''= 8.400'' 

                  8.400'' + 40'' = 8.440'' 

Logo, 2º20'40'' = 8.440'' 

Ângulos 

Transformando uma medida de ângulo em número misto 

 Transforme 130' em graus e minutos. 

Solução 

                      
    

 

 

Ângulos 

OPERAÇÕES COM MEDIDAS DE ÂNGULOS 

Observe alguns exemplos de como adicionar medidas de ângulos: 

Adição 

 30º48'  +  45º10' 

 

 43º18'20''  +  25º20'30'' 
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 10º36'30''  +  23º45'50'' 

                    

   Simplificando 33º81'80'', obtemos: 

            

 Logo, a soma é 34º22'20''. 

   

Subtração 

Observe os exemplos: 

 70º25' -  30º15 

 

 

TEORIA DOS CONJUNTOS 

Símbolos 

: pertence  : existe 
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: não pertence  : não existe  

: está contido : para todo (ou qualquer que seja)  

: não está contido : conjunto vazio 

: contém  N: conjunto dos números naturais  

: não contém  Z : conjunto dos números inteiros  

/ : tal que  Q: conjunto dos números racionais  

: implica que  
Q'= I: conjunto dos números 
irracionais 

: se, e somente se R: conjunto dos números reais 

Símbolos das operações 

: A intersecção B  

: A união B  

a - b: diferença de A com B  

a < b: a menor que b  

: a menor ou igual a b 

a > b: a maior que b  

: a maior ou igual a b  

: a e b  

: a ou b 

Conceitos de conjuntos 
    

Conjunto vazio: é um conjunto que não possui elementos. O conjunto vazio é representado por { } ou . 

Subconjuntos: quando todos os elementos de um conjunto A qualquer pertencem a um outro conjunto B, 

diz-se, então, que A é um subconjunto de B, ou seja A B. Observações: 

 Todo o conjunto A é subconjunto dele próprio, ou seja ;  

 O conjunto vazio, por convenção, é subconjunto de qualquer conjunto, ou seja  

    
União de Conjuntos: dados os conjuntos A e B, define-se como união dos conjuntos A e B ao conjunto 
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representado por , formado por todos os elementos pertencentes a A ou B, ou seja: 

 

 

Intersecção de Conjuntos: dados os conjuntos A e B, define-se como intersecção dos conjuntos A e B ao 

conjunto representado por , formado por todos os elementos pertencentes a A e B, simultaneamente, 

ou seja:  

 

Diferença de Conjuntos: dados os conjuntos A e B, define-se como diferença entre A e B (nesta ordem) ao 
conjunto representado por A-B, formado por todos os elementos pertencentes a A, mas que não pertencem a 

B, ou seja  

 

 

Produto Cartesiano: dados os conjuntos A e B, chama-se peoduto cartesiano A com B, ao conjunto AxB, 
formado por todos os pares ordenados (x,y), onde x é elemento de A e y é elemento de B, ou seja 

 

Número de subconjuntos de um conjunto: se um conjunto A possuir n elementos, então existirão 2
n
 

subconjuntos de A. 

Análise Combinatória 
 
Fatorial de um número: 

 
 
 
 

n!=n.(n-1).(n-2)...3.2.1 
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Definições especiais: 
 
 
 
Arranjo simples:  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

0!=1 
1!=1 

ades.possibilid 242.3.4  lugar   3º o para adespossibilid

2 elugar  2º o para adespossibilid 3 sobrando lugar, 1º o para adespossibilid 4 Existem :R

lugares? primeiros  trêsos para adespossibilid as são Quantas mundo. do campeões

dos  torneioo disputam Flamengo) e Paulo São Santos, (Grêmio, futebol de  timesQuatro 3)

negativo. número um de fatorial existe não pois ,7 :Resposta

-8x

7x
    

2

151
      

2

2251
      056      

      56   x   56))(1(      56
)!1(

)!1)()(1(
      56

)!1(

)!1(

.56
)!1(

)!1(
  equação a Resolva 2)

1020010100100100.101100
!99

!99.100.101!99.100

!99

!101!100

.
!99

!101!100
  expressão da valor o Calcule 1)
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40

17

80

34

872

202430

)!18(

!8

)!29(

!9

)!25(

!5

)!34(

!4

)!26(

!6

.  Calcule )4

1,82,9

2,53,42,6

1,82,9

2,53,42,6
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números. 3366.7.8
!5

!5.6.7.8

!5

!8

)!38(

!8
1.    

:então s,disponívei

números 8 existem ainda  trêsoutros os para e (2), adepossibilid uma apenas existe algarismo

primeiro o Para 3000). e 2000 entre está (pois algarismos quatro ter deve número O :R   

9? e 6,7,81,2,3,4,5, entre escolhidos distintos

algarismospor  formados 3000 e 2000 entre doscompreendi números os são Quantos 6)

números. 1366472 é 5por  divisíveis de número O :Resposta

números. 648.8
!7

!7.8
.

!7

!7.8

!7

!8
.

!7

!8

)!18(

!8
.

)!18(

!8
.1.    

0).ser  pode algarismo segundo (o adespossibilid 8 existem  tambémalgarismo segundo

o para E ).algarismos 2 de número um seria (senão 0 comcomeçar  pode não número o pois

ades,possibilid 8 ainda existem algarismo primeiro o Para (5). adepossibilid uma apenas existe

algarismo  terceiroo para :5 com  terminam5por  divisíveis quantos calculamos Agora 

números. 728.9
!7

!7.8.9

!7

!9

)!29(

!9
1.    

:é 0 com  terminamque 5por  divisíveis de número o Portanto s.disponívei números 9 existem

ainda primeiros dois os para e (0), adepossibilid 1 apenas existe algarismo  terceiroo Para 

:0 com  terminamque 5por  divisíveis de número ocalcular  vamos

ntePrimeirame 5. comou  0 com terminar deve ele 5, divisívelser  número um Para :R    

5. POR DIVISÍVEIS SEJAM c)

números. 8
!7

!7.8

!7

!8

)!18(

!8
1.1.    

:adespossibilid 8 existem ainda segundo o Para (5). adepossibilid 1 apenas existe

 também terceiroo para e (2), adepossibilid 1 apenas existe algarismo primeiro o Para :R    

5. COM TERMINEM E 2 COM COMECEM b)

números. 728.9
!7

!7.8.9

!7

!9

)!29(

!9
1.    

:sdisponívei números 9 existem ainda dois outros os para e (1) adepossibilid

1 apenas existe primeiro o para que sendo ,algarismos êspossuir tr pode número O :R    

1. COM COMECEM a)

:que modo de repetir, os sem ),5,6,7,8,9(0,1,2,3,4 decimal sistema

do algarismos o comformar  podemos distintos algarismos 3 de números Quantos 5)

3,8

1,81,8

2,9

1,8

2,9
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Permutação Simples:  
É um caso particular de arranjo simples. É o tipo de agrupamento ordenado onde entram todos os elementos. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

!nPn   

maneiras. 1152576576 é  totalo Portanto

maneiras. 57624.24!4!.4.

: também temosposição primeira na dama uma Colocando

maneiras. 57624.24!4!.4.

:maneiras de  totalnúmero como  temosposição primeira na cavalheiro um Colocando

C-D-C-D-C-D-C-Dou       D-C-D-C-D-C-D-C      

:issofazer  de maneiras duas Existem:R    

damas. duas e scavalheiro dois juntos fiquem não que forma

de fila, numa s,cavalheiro 4 e damas 4 dipostasser  podem maneiras quantas de Calcule 8)

anagramas. 1201.2.3.4.5!5.1.1.1.1

:é  totalo Então ades.possibilid 5 existem letras 5 outras as para e

(E), 1 existe só  tambémúltima para e (A), adepossibilid 1 existe letra primeira a Para   

E. com  terminameA  POR COMEÇAM b)

anagramas. 7201.2.3.4.5.6!6.1.1

:é  totalo Então ades.possibilid 6 existem

letras 6 outras as para e (A), adepossibilid uma apenas existe letra primeira a Para   

A. POR COMEÇAM a)

:EDITORA palavra da anagramas Quantos 8)

números. 1201.2.3.4.5!5

8? e 1,2,3,5por  formadosser  podem distintos algarismos 5 de números Quantos )7

44

44

5

6

5
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Combinação Simples: 
 é o tipo de agrupamento em que um grupo difere do outro apenas pela natureza dos elementos 
componentes. 
 
 
 
 
 )!(!

!
,

pnp

n
C pn
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comissões. 52515.35
2

30
.

!3

210

!2!.4

!4.5.6
.

!4!.3

!4.5.6.7

)!46(!4

!6
.

)!37(!3

!7

.. produto o é resultado O

 - MOÇAS

 - RAPAZES

moças? 4 e rapazes

3 comformar  podemos comissões quantas moças, 6 e rapazes 7 com reunião Numa 11)

saladas. de  tipos210
24

5040

!4

5040

!4!.6

!6.7.8.9.10

)!610!.(6

!10

feitas?ser  podem

diferentes espécies 6 contendo salada, de  tiposquantos frutas, de espécies 10 Com 10)

.Chaver  pode não porque resposta a é não  1 :obs

.5 :Resposta
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.0 equação aResolver  9)
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Probabilidade 

A história da teoria das probabilidades teve início com os jogos de cartas, dados e de roleta. Esse é o motivo da 
grande existência de exemplos de jogos de azar no estudo da probabilidade. A teoria da probabilidade permite que 
se calcule a chance de ocorrência de um número em um experimento aleatório. 

Experimento aleatório 

É aquele experimento que quando repetido em iguais condições, podem fornecer resultados diferentes, ou seja, são 
resultados explicados ao acaso. Quando se fala de tempo e possibilidades de ganho na loteria, a abordagem envolve 
cálculo de experimento aleatório. 

Espaço amostral 

É o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. A letra que representa o espaço 
amostral, é S. 

Exemplo:  

Lançando uma moeda e um dado, simultaneamente, sendo S o espaço amostral, constituído pelos 12 elementos: 

    S = {K1, K2, K3, K4, K5, K6, R1, R2, R3, R4, R5, R6} 

1. Escreva explicitamente os seguintes eventos: A={caras e m número par aparece}, B={um número primo 
aparece}, C={coroas e um número ímpar aparecem}. 

2. Idem, o evento em que: 

a)      A ou B ocorrem; 

b)      B e C ocorrem; 

c)      Somente B ocorre. 

3. Quais dos eventos A,B e C são mutuamente exclusivo 

Resolução: 

1. Para obter A, escolhemos os elementos de S constituídos de um K e um número par:  A={K2, K4, K6}; 

Para obter B, escolhemos os pontos de S constituídos de números primos: B={K2,K3,K5,R2,R3,R5} 

Para obter C, escolhemos os pontos de S constituídos de um R e um número ímpar: C={R1,R3,R5}. 

2. (a) A ou B = AUB = {K2,K4,K6,K3,K5,R2,R3,R5} 

(b) B e C = B C = {R3,R5} 

(c) Escolhemos os elementos de B que não estão em A ou C; 

B   Ac  Cc   
=   {K3,K5,R2} 
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3. A e C são mutuamente exclusivos, porque A C =  
  

 

Conceito de probabilidade 

Se em um fenômeno aleatório as possibilidades são igualmente prováveis, então a probabilidade de ocorrer um 
evento A é: 

  

 

  

Por, exemplo, no lançamento de um dado, um número par pode ocorrer de 3 maneiras diferentes dentre 6 

igualmente prováveis, portanto, P = 3/6= 1/2 = 50%. 

  

Dizemos que um espaço amostral S (finito) é equiprovável quando seus eventos elementares têm probabilidades 
iguais de ocorrência. 

  

Num espaço amostral equiprovável S (finito), a probabilidade de ocorrência de um evento A é sempre: 

 

Propriedades Importantes: 

1. Se A e A’ são eventos complementares, então: 

P( A ) + P( A' ) = 1
  

2. A probabilidade de um evento é sempre um número entre  (probabilidade de evento impossível) e 1 
(probabilidade do evento certo). 
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