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Área de Linguagem

Efeitos de sentido: metáfora e comparação - Língua Portuguesa

Vamos analisar os textos para aprender mais sobre as figuras de linguagens:

Disponível em: <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=51412>. Acesso em: 16 de
abr. 2020.

Para salientar a importância de determinada pessoa na sua vida, o eu-lírico diz que o interlocutor
(chamado de você) é a escada da sua subida. Veja que o efeito alcançado é metafórico e não de
comparação.

Disponível em:
<https://www.google.com/search?q=imgam+figuras+de+linguagens&tbm=isch&ved=2ahUKEwiKhsnG7OzoA
hXkALkGHd2iCX8Q2cCegQIABAA&oq=imgam+figuras+de+linguagens&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoCCAA6BAgAEEM6
BQgAEIMBOgQIABAeOgQIABATOggIABAFEB4QEzoGCAAQBRAeUMAjWKdcYIBgaABwAHgAgAGZ
AYgBlRuSAQQwLjI3mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=PkKYXorvLuSB5OUP3cWmAc&bih=750&biw=1444&rlz=1C1NHXL_pt-BRBR776BR776&safe=strict#imgrc=qTcE85DjWnZmUM>.
Acesso em: 16 de abr. 2020.

Na tira acima, a mulher faz comparações para explicar ao namorado o que é o amor. Primeiro
compara o amor a uma flor e no segundo quadrinho compara ao motor de um carro. Em
ambos os casos ela faz uso da palavra como, que estabelece a comparação.
Metáfora
A metáfora é uma figura de linguagem que demonstra duas características semânticas comuns
entre dois conceitos ou ideias.
Exemplo: Essa mulher é uma cobra traiçoeira!
No exemplo, a mulher é apontada, definida como uma cobra porque é traiçoeira. Veja que
não é feita uma comparação dizendo que a mulher é parecida com uma cobra, mas que ela é
uma cobra.
Comparação
A comparação é semelhante à metáfora. Pois compara ideias, a partir do uso de um elemento
de comparação.
Exemplo: Essa mulher é como uma cobra traiçoeira!
Veja outros exemplos:
- José é um anjo. (Metáfora) (para dizer que José tem a bondade de um anjo)
- José é como um anjo. (Comparação) (diz que João é bom como um anjo)
- Sebastião é fera em matemática. (metáfora) (subentende-se habilidade em resolver
problemas matemáticos)

Desafios - Língua Portuguesa

1. Veja as propagandas abaixo e explique em cada uma delas se está presente uma
metáfora ou uma comparação.
a.

Disponível em:
<https://www.google.com/search?q=metafora+em+propaganda&safe=strict&rlz=1C1NHXL_ptBRBR776BR776&sxsrf=ALeKk03-EAKCrHdZymg993bZ2PYeu9Ibw:1587572267804&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj9hs_It_zoAhVVEbkGHV1oC2
wQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1444&bih=750#imgrc=WWmokrajj-HJuM

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
b.

Disponível em: <https://www.significados.com.br/metafora/

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
c.

Disponível em: <https://revistavelha.wordpress.com/category/publicidade-e-propaganda/

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Anglicismos - Língua Inglesa

Veja abaixo dois títulos de reportagens retirados da internet:

1) Brasileiros em quarentena pedem delivery até três vezes por semana, diz
pesquisa
Motivações de quem não opta pela entrega são: 'poupar dinheiro' e 'ter tempo para cozinhar'.
Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2020/04/brasileiros-em-quarentena-pedemdelivery-ate-tres-vezes-por-semana-diz-pesquisa.shtml>. Acesso em 19 abr. 2020.

2) Coronavírus: clínica fará teste por drive-thru em shopping de BH
Coletas começam às 8h desta segunda (13). Somente será atendido quem estiver com pedido
médico e com agendamento e pagamento prévios
Disponível em: <https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/04/12/interna_gerais,1137869/coronavirusclinica-fara-teste-por-drive-thru-em-shopping-de-bh.shtml>. Acesso em 19 abr. 2020.

Observe que as palavras destacadas em itálico se originam da língua inglesa, com suas
definições a seguir:
Delivery = Sistema de entrega em domicílio; ação de entregar, de levar compras até o
endereço indicado por quem as comprou. Exemplo: rede de restaurantes com delivery de
comida.
Drive-thru = Serviço de vendas de produtos, normalmente alimentos fast food, que permite
ao cliente comprar o produto sem sair do carro. É uma variação da expressão “drive-through”
(com semelhante pronúncia) com significado literal de “através do carro”.

Anglicismos
Você já ouviu falar em anglicismo? Esse é o nome dado à introdução de um termo ou
expressão de origem inglesa em outra língua. Muitas vezes, as palavras são adotadas do
inglês e seguem a grafia e pronúncia originais.
Leia as frases abaixo e confira a aplicação de alguns termos, comprovando o uso de palavras
do inglês em nosso cotidiano e o quanto nossa cultura é influenciada:

a) Fiz um check-up essa semana e o médico me indicou um tratamento a laser para tirar essas
manchas causadas pelo stress.
b) Sexta-feira passada eu comi um hamburger em um fast-food com refrigerante diet. No
sábado, fiz hot-dog com muito ketchup para levar ao picnic de domingo.
c) O time de futebol da escola fez um gol de penalty que decidiu a partida.
d) Eu cliquei no link para fazer um download e, sem querer, deletei o conteúdo da home page.
e) Na última semana estava entediado em casa e resolvi ir ao shopping center fazer compras,
pois várias lojas estavam com placas de 50% off.
Abaixo, está uma lista contendo vários outros exemplos para confirmar como o inglês está
mais presente no nosso dia a dia do que imaginamos.

Palavras adotadas no português:
Air bag
Check in
Check-up
Cookie
Cupcake

Enter
Fast-food
Flash
Freezer
Gospel

Internet
Jazz
Ketchup
Kit
Know-how

Milk-shake
Moto-boy
Motocross
Mouse
Okay

Play
Pub
Ranking
Rap
Remix

Show
Site
Skate
Slogan
Stereo

Delivery
Diet
Drag queen
Short
Stop

Hit
Home page
Hot-dog
Rock
Performance

Laser
Light
Link
Shopping center
Outdoor

Trailer
Online

Há casos em que os termos passam por adaptações para ficarem mais condizentes com o
português, ou seja, são termos “aportuguesados”.
Palavras aportuguesadas:
Basket – basquete
Beef – bife
Black-out – blecaute
Cartoon – cartum
Clip – clipe
Cocktail – coquetel
Delete – deletar
Detective – detetive
Snob – esnobe
Volley – vôlei

Film – filme
Flirt – flerte
Football – futebol
Goal – gol
Golf – golfe
Handball – handebol
Knock-out – nocaute
Layout – leiaute
Moccasin – mocassim
Pancake – panqueca

Penalty – pênalti
Picnic – piquenique
Poker – pôquer
Pudding – pudim
Sandwich – sanduíche
Shampoo – xampu
Stand – estande
Stress – estresse
Surf – surfe
Tennis – tênis

Whisky – uísque

Yacht – iate

Team – time

Disponível em: <http://www.wizard.com.br/blog/aprender-ingles/entenda-o-que-e-anglicismo-e-confira-80exemplos/>. Acesso em 15 mar. 2020.

Desafios - Língua Inglesa

1. Sublinhe na lista acima os anglicismos que você não conhece e procure por seu
significado.
2. Formule 07 sentenças em português utilizando anglicismos, inspirando-se nos exemplos
dados no texto.
3. Procure à sua volta por mais palavras de origem inglesa incorporadas ao nosso cotidiano.
Podem estar relacionadas à informática, música, esportes, comércio ou qualquer outro ramo.
4. Algumas palavras em inglês, utilizadas aqui no Brasil, sofreram uma mudança no seu
sentido. Assista ao vídeo <https://www.youtube.com/watch?v=rR9hxym9EXU> e identifique
07 palavras que tiveram seu sentido modificado ao serem inseridas no nosso vocabulário.
5. Assista ao vídeo:
Título: “CEEJA educação de jovens e adultos - The origin of english language – Inglês”.
Canal: CEEJA Informativo
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=MZNOcE2UUUE>. Acesso em 18 mar.
2020.

Los artículos - Língua Espanhola

Nesta aula estudaremos os artigos definidos e indefinidos em espanhol. Os artigos são
palavras variáveis que se antepõem ao substantivo ou a qualquer palavra que tenha valor de
substantivo, indicando-lhe o gênero e o número,
atribuindo-lhe caráter definido ou indefinido.

1- Artigos definidos

2- Artigos indefinidos

Os artigos sempre acompanham um nome (substantivo), exceto no caso de nomes próprios
(não dizemos, por exemplo: el Pedro); com eles é possível detectar o gênero masculino ou
feminino das palavras. Os artigos determinados e indeterminados também se flexionam em
singular e plural. Os exercícios dessa semana irão ajudar você a compreender o uso dos
artigos; não deixe de respondê-los.
Os textos a seguir irão complementar o seu conhecimento vocabular sobre os temas
trabalhados nas aulas anteriores; faça a leitura e responda as atividades. Boa leitura!

3- La familia es el centro de lo que llamamos hogar.
La familia es la base de nuestros valores y nuestra moral. Tener una familia es un derecho
humano que solo muestra cuán importante es para las cosas más simples de la vida. La
familia también es el primer contacto que tenemos con este mundo, que de alguna manera
determina el tipo de persona y humano con el que nos convertiremos algún día.
Pero lo más sorprendente de la familia es el amor, es el primer amor que tenemos y siempre
estará allí para nosotros, sin importar qué, sin importar cómo o quién y el tiempo. La familia
se puede hacer de muchas maneras. Puede ser biológica o adoptiva, puede estar formado por
una madre y un padre, dos madres, dos padres o simplemente un padre o una madre. Y solo
puede incluir a sus mejores y más queridos amigos y algunas mascotas amorosas.
Disponível em:< https://brainly.lat/tarea/1160266>. Acesso em: 16 abr. 2020

4- Manutención del hogar

El hogar es un sinónimo de relax y comodidad. Sin embargo, para que todo fluya como es
debido debemos de cuidarlo, manteniendo así la unión y protección que nos proporciona una
vivienda, y que ésta sea lo más confortable posible.
Una correcta distribución de todos los elementos en cada una de las salas y habitaciones de
las casas, así como la implementación de muebles de diseño. Todo aquello referente a las
tuberías o al cuadro de luz, instalación eléctrica y demás disposición para considerar dicha
vivienda como habitable, forman una parte esencial de la misma ya que son consideradas
como necesidades básicas.
Disponível em: <https://www.atlantico.net/articulo/sociedad/cuidados-y-manutencion-hogar/2016111716234
5559090.html>. Acesso em: 16 abr. 2020. (Adaptado)

Desafios - Língua Espanhola

1) Complete as frases utilizando os artigos definidos em espanhol.
a)
b)
c)
d)
e)

........ próxima reunión de ……. familia será en …… casa de mis abuelos.
……. dormitorio de mi hermano es menor que ……. mio.
……. cocina es donde preparamos toda la comida para ….... almuerzo.
……. camas están delante de …… armarios.
……. abuelo de Pedro tiene setenta años y ……..abuela sesenta y cinco.

2) Complete com os artigos indefinidos em espanhol.

3) O tema hogar (lar) está presente nos dois textos dessa unidade. Que assunto é discutido em
cada um deles? (responda em português)

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Os elementos visuais e a percepção da forma artística - Arte
Caros estudantes, na semana anterior de estudos, vimos que a grande parte de nossa
apreciação da arte depende do impacto produzido pela composição da obra.
Já a maneira como o artista compõe seu trabalho depende, em grande parte, das
intenções que possui. Assim, ele irá trabalhar o contraste entre luz e sombra se quiser
alcançar um efeito mais dramático em sua composição; ao contrário, enfatizará o uso da linha
e de cores mais homogêneas para obter maior clareza e estabilidade.
Um artista organiza os diversos elementos visuais em sua composição, combinandoos de modo a produzir diferentes efeitos a
partir de suas escolhas.
Vamos conhecer os elementos
visuais:
Ponto: é o menor de todos os
elementos da linguagem visual e, no
entanto, com ele construímos imagens. Os
pintores pontilhistas exploraram as
qualidades do ponto de forma inédita na
história da arte.
Pontilhismo:
técnica
de
pintura
desenvolvida na França nas últimas
décadas do século XIX, em que o artista
substitui as pinceladas pela justaposição de
pequenos
pontos,
usando
cores
complementares e vibrantes. Os pontos
aproximam-se entre si e observados a
distância, permitem a visualização do todo
da imagem.

Linha - é obtida através de infinitos pontos... ou... é obtida através do rastro de um
ponto. Quando se coloca um ponto em
movimento, ele forma uma linha. Esses elementos
da linguagem visual também podem expressar
sentimentos e sensações. Linhas horizontais e
verticais são estáveis e
seguras.
Observe esta tela
de Piet Mondrian, pintor

holandês. Ele usou linhas retas negras, horizontais e verticais para nos transmitir segurança,
estabilidade, solidez. “Composição em vermelho, azul e amarelo” (1930) de Piet Mondrian.
Logo abaixo, observe também o
trabalho de Van Gogh, pintor holandês pósimpressionista. Ele usou linhas curvas para
desenhar a textura do campo de trigo e das
plantas, e também para desenhar as
montanhas e as nuvens, transmitindo uma
sensação de movimento, de alucinação.
“Campo de trigo e ciprestes” (1889) de
Vincent Van Gogh.
Cor – elemento fundamental para as
criações visuais, a cor está carregada de
informação. É uma percepção visual
provocada pela ação de um feixe de luz
sobre as células dos olhos, e influencia o nosso comportamento, transmite mensagens e
sensações.
Forma – representação, é a configuração visível do conteúdo. Por meio da linha
podemos descrever a forma. Existe três formas básicas: o quadrado, o círculo e o triângulo
equilátero. Se observarmos uma pintura, é possível identificar alguma dessas formas na
organização das figuras.
Textura – sensações ópticas e sentimento. As superfícies dos objetos soam diferentes
e podemos notar isso ao tocá-las. Uma rocha é áspera; o tronco de uma árvore é rugoso; o
algodão é suave e macio. Para saber se um tecido, por exemplo, é liso ou áspero, não
precisamos tocá-lo; basta olhar para ele.
Esse aspecto da superfície dos objetos se chama
textura. A textura é explorada em arte de muitas maneiras. Na escultura, por exemplo, a
textura pode ser sentida pelo tato. Um escultor
pode talhar uma pedra e deixar zonas ásperas.
Na pintura, também é possível conseguir
diferentes texturas, usando-se camadas espessas de
tinta ou pintando-se sobre uma superfície que
tenha relevos.
No desenho, não é possível fazer figuras
com texturas diferentes, mas obter efeitos de
texturas, com traços ou pontos repetidos, por
exemplo. Nesse caso as texturas não são reais, ou
seja, não são sentidas pelo toque.
Espaço – arte em três dimensões. O espaço, na linguagem visual, pode ser definido como:
Tridimensional: É o espaço real, onde as obras de arte tridimensionais estão situadas.

Bidimensional: É a representação do espaço tridimensional
superfície bidimensional, como a superfície do papel ou a tela da pintura.

em

uma

Bidimensional recebe este

Num desenho, quando a figura e o fundo se separam,
temos a impressão de que existem vários planos e de que as
formas são tridimensionais. Por exemplo: pinturas, imagens de
fotografias, imagens da tv, do cinema, dos cartazes, das revistas e
dos livros estão em superfícies bidimensionais e mesmo assim
representam formas tridimensionais. A principal forma de obtê-la
é por meio da técnica da perspectiva. Observe a imagem abaixo.

nome por possuir apenas
duas
dimensões:
comprimento e largura. Já os
elementos tridimensionais,
além
de
largura
e
comprimento,
também
possuem profundidade.

Sugestão de vídeo:
Elementos das artes visuais
Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=h9uShFztZQI>. Acesso em: 16 abr.
2020.

Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=2CgVnRdEJqE>. Acesso em:
2020.
Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=dGvN9mx9Px8>. Acesso em:
2020.
Pontilhismo
Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=KRFFeqJFXgQ>. Acesso em:
2020.
Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=0p0vIeLAg2U>. Acesso em:
2020.
Desenho com pontilhismo
Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=pQqU5zlP7UQ>. Acesso em:
2020.
Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=_Ah_n4ABlUU>. Acesso em:
2020.
Perspectiva e figuras Bidimensional e tridimensional
Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=l7W1k0tWILg>. Acesso em:
2020.

16 abr.
16 abr.

16 abr.
16 abr.

16 abr.
16 abr.

16 abr.

Desafios - Arte

1 - Observe a obra, A Tarde de
Domingo na Ilha de Grande Jatte, de
Georges Seurat:
A obra de Seurat foi feita
com a técnica do pontilhismo. Agora
é sua vez, crie uma composição
(qualquer desenho) em uma folha
sulfite, e trabalhe a técnica com
pontos.
Você
pode
utilizar
canetinhas para dar um colorido em
seu trabalho. Esta atividade exige de
você bastante paciência.

2 – Identifique a técnica utilizada na imagem da Última Ceia:

A técnica representada na imagem é a ___________________

3 – Um artista organiza os diversos elementos visuais em sua composição,
combinando-os de modo a produzir diferentes efeitos a partir de suas escolhas.
Com base nas informações acima, o artista pode escolher os seguintes elementos
visuais para compor seu trabalho:
a) ponto, linha, textura, cor e forma.

b) cor, argila, pincel, forma e luz.
c) plano, régua, traço, textura e cor.
d) metal, pigmentos, espaço e brilho.

Atividade física e Exercício físico – Educação Física

Nos estudos das semanas anteriores vimos sobre a importância da prática de atividade
física e várias formas e dicas para se tornar uma pessoa mais ativa, melhorando a qualidade
de vida. Como parte da atividade de estudos, foi solicitado que você pesquisasse sobre a
definição de atividade física. O que você descobriu? Você sabia que existia diferença entre
atividade física e exercício físico? Nós vamos estudar sobre isso agora mesmo!
Pouco é melhor do que nada!
A prática regular de exercícios físicos é comprovadamente capaz de contribuir na
prevenção de doenças cardiovasculares, do câncer e de outras doenças crônicas.
Mesmo em pequenas quantidades, a atividade física é capaz de
trazer benefícios à saúde da população em geral. Por isso, TODO esforço
deve ser feito para evitar a inatividade física ou sedentarismo!
Alguns conceitos para você entender melhor:
ATIVIDADE FÍSICA: qualquer movimento corporal gerado por
contração muscular e que resulte em gasto energético acima do gasto basal.
EXERCÍCIO FÍSICO: é uma forma de atividade física planejada,
estruturada e repetitiva realizada com o intuito de melhorar a saúde ou a aptidão física.
ATIVIDADE FÍSICA BASAL: são as atividades de baixa intensidade
normalmente realizadas na vida diária, tais como: ficar de pé, andar devagar e carregar objetos
leves. As pessoas que realizam apenas essas atividades do dia-a-dia são consideradas
inativas ou sedentárias.

Exemplos: varrer o quintal, lavar a louça e passear com o cachorro.
Envolver-se em atividades físicas, que promovam gasto energético acima do exigido
pelas atividades da vida diária, traz muitos benefícios à saúde. Podemos citar alguns:
caminhar em ritmo moderado a rápido, dançar, andar de bicicleta, pular corda, etc.

Comece aos poucos, fazendo 15 minutos por dia e vá progredindo de acordo com a
resistência que for adquirindo.
Recorde-se de alguns dos benefícios que você pode alcançar começando, hoje, a
adotar um estilo de vida ativo:
• Diminuir o risco de desenvolver diabetes mellitus, infarto, câncer de mama e
depressão;
• Manter a saúde de seus ossos - o exercício é útil na manutenção de uma ossatura
saudável;
• Manter e melhorar a força muscular;
• Manter o peso corporal dentro de uma faixa de normalidade;
• Melhorar a qualidade do seu sono;
• Aumentar o seu rendimento no trabalho.
(Fonte: Disponível em:
<https://telessaude.hc.ufmg.br/wp-content/uploads/2016/04/Atividade%20F%C3%ADsica.pdf >. Acesso em: 20
abr. 2020). Adaptado.

Para reforçar.

Assista esse pequeno vídeo para reforçar os conceitos aprendidos nesse estudo. Agora
você já está craque e é capaz de explicar para seus amigos próximos a diferença.
Acesse: Atividade física x Exercício físico
https://www.youtube.com/watch?v=bP6Ny2iM0Lc.

Desafios – Educação Física

Após a leitura do material de estudos, responda as atividades sobre o tema.
1. Cite exemplos de atividade física.
2. Cite exemplos de exercícios físicos.
3. Quais são alguns dos benefícios do estilo de vida mais ativo?

Unidade

2

Área de Matemática

Funções - Matemática
Conhecendo as funções no nosso dia-adia
Muitas grandezas presentes no nosso diaa-dia se relacionam de forma especial.
· Número de pães que vou comprar,
com o preço a pagar.
· Número de questões que acertei num
teste, com a nota que eu vou tirar.
· Valor do meu salário, com o valor do
desconto da Seguridade Social.
· Medida de contorno do meu terreno,
com a quantidade de metros de arame de
que preciso para cercá-lo.
· Velocidade média de um automóvel,
com o tempo de duração de uma viagem.

1

0,50

2

1,00

3

1,50

4

2,00

5

2,50

6

3,00

Examinando o primeiro exemplo dado
acima, a tabela a seguir mostra a relação
entre o número de pães comprados e o
correspondente preço a pagar.
Número de pães

Preço
(R$)

a

pagar

Disponível em:
<https://foodmagazine.com.br/noticia-foodservice/confira-oito-dicas-para-administrar-umapadaria-de-sucesso-atualmente>. Acesso em: 17
abr. 2020.

Para fazer esta tabela, o dono da padaria
fez o seguinte cálculo:
Preço a pagar = 0,50. Número de pães

Y = 0,50. X

Dizemos que o preço a pagar (Y) é função
do número de pães (X), pois para cada
quantidade x de pães há um único preço y
a pagar.

Se eu quiser saber, por exemplo, quantos
pães posso comprar com R$ 12,00, basta
fazer Y = 6 na expressão.
Y = 0,50. X
12 = 0,50 . X
X = 12 / 0,50 = 24

Usando as letras x e y, podemos
representar esse cálculo na expressão:
R: Posso comprar 24 pães.
Fonte: Mundo em Função da Matemática.
Disponível em:
<http://funcoesopcao1c.blogspot.com/p/funcoesno-dia-dia.html > . Acesso em: 17 abr. 20120.

conjunto com elementos de x e Y um
conjunto dos elementos de y, temos que:

f: x → y

Definição de funções
Chama-se função polinomial do 1º grau,
ou função afim, a qualquer função f de IR
em IR dada por uma lei da forma f(x) = ax
+ b, onde a e b são números reais dados e a
0.
Na função f(x) = ax + b, o número a é
chamado de coeficiente de x e o número b
é chamado termo constante. Veja alguns
exemplos de funções polinomiais do 1º
grau:
f(x) = 7x - 4, onde a = 7 e b = - 4
f(x) = -8x - 6, onde a = -8 e b = - 6
f(x) = 16x, onde a = 16 e b = 0

2- Domínio e imagem
A função determina uma relação entre os
elementos de dois conjuntos. Podemos
defini-la utilizando uma lei de formação,
em que, para cada valor de x, temos um
valor de f(x). Chamamos x de domínio e
f(x) ou y de imagem da função.
A formalização matemática para a
definição de função é dada por: Seja X um

Assim sendo, cada elemento do conjunto x
é levado a um único elemento do conjunto
y. Essa ocorrência é determinada por uma
lei de formação.
A partir dessa definição, é possível
constatar que x é a variável independente e
que y é a variável dependente. Isso porque,
em toda função, para encontrar o valor de
y, devemos ter inicialmente o valor de x.
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Atividade exemplificada
Determine os valores de a e b pela lei de formação f(x) = ax + b, para as seguintes funções do
primeiro grau: a) f(x)= 2x – 4
, a =____ ; b =_____
b) f(x)= -3x + 4
, a =___ ; b =______

Sugestões de vídeo:
Função do primeiro grau (Função Afim) - Aula 01
Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=Vm9fhS2DvwA >. Acesso em: 20 abr.
2020.
Função afim - introdução a funções de 1° grau.
Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=ZqdZSXtHhBQ >. Acesso em: 20 abr.
2020.

Desafios - Matemática

1- O Ministério da Saúde do Brasil sugere, atualmente, em função da pandemia de coronavírus,
o uso de máscaras de tecido pela população geral. Essa sugestão aplica-se a pessoas
assintomáticas que precisem sair de seus domicílios, especialmente se precisarem se deslocar
para locais com aglomeração. Indivíduos sintomáticos e seus cuidadores devem utilizar máscara
cirúrgica, e profissionais de saúde devem utilizar EPIs recomendados de acordo com o nível de
assistência prestado;( Adaptado)
Disponível em: <https://pebmed.com.br/mascaras-de-tecido-uso-seguro-como-protecao-contra-o-coronavirus/>.
Acesso em: 18 abr. 2020.

Adotando como informação de referência essa mensagem prática, uma fábrica caseira,
destas criadas em domicilio, decidiu produzir em grandes quantidades diárias, máscaras
de tecidos para doar. A empreendedora estipulou que deveria produzir 500 máscaras por
hora para atender a grande quantidade solicitada deste produto. A função do primeiro
grau correspondente a esta produção diária será de
a) Produção diária = 500 x número de horas
b) Produção diária = 600 x número de horas
c) Produção diária = 700 x número de horas
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

ou
ou
ou

f(x)= 500. x
f(x)= 600. x
f(x)= 700. x

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE

d) Produção diária = 400 x número de horas

ou

f(x)= 400. x

2- Estudos realizados sobre o corona vírus corroboram a ideia de que máscaras de tecido são
capazes de fornecer algum grau de proteção para o usuário, mesmo que inferior ao de máscaras
cirúrgicas. Inclusive, os resultados nesse sentido foram melhores na filtração do que na retenção
de partículas, o que vai ao encontro das recomendações do Ministério da Saúde, que orienta uso
de máscaras cirúrgicas para sintomáticos; (Adaptado)
Disponível em: <https://pebmed.com.br/mascaras-de-tecido-uso-seguro-como-protecao-contra-o-coronavirus/>.
Acesso em: 18 abr. 2020.

Pensando em quanto poderia contribuir neste momento de pandemia, a mesma
empreendedora que estipulou que deverá produzir 500 máscaras por hora, trabalhando
seis horas diariamente, terá ao final de cada dia de trabalho confeccionado um quantitativo
destas máscaras para doação igual a
a) 2000.

b) 3000.

c) 4000.

d) 5000.

𝑭𝟏 𝑭𝟐 𝑭𝟑
𝑭𝟐 𝑭𝟑 𝑭𝟏
𝑭𝟑 𝑭𝟏 𝑭𝟐
Com uma rápida visita à gôndola de medicamentos de uma farmácia você pode escolher,
mediante prescrição médica, um remédio entre tantas opções. Além das opções de marcas,
existem também os diferentes tipos de medicamentos, como os de referência, similares e
genéricos. Sendo possível assim tratar as doenças com distintas variedades de fármaco.
(Adaptado)
3-

Fonte: A ciência por trás da fabricação dos remédios. Disponível em:<https://super.abril.com.br/especiais/aciencia-por-tras-da-fabricacao-dos-remedios/ >. Acesso em: 13 abr. 2020.

Na gôndola desta farmácia foi possível verificar que os medicamentos F1, F2 e F3, estão
dispostos na forma de uma tabela (imagem). Todos tem a mesma função medicamentosa,
apenas sendo diferenciados entre referenciados, similares e genéricos. Sabe-se que F1=100
unidades de remédios referenciados, F2= 200 unidades de remédios similares, F3=300
unidades de remédios genéricos. Então o total de unidades destes produtos, dispostos nesta
gondola, é equivalente a uma função do tipo
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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a)
b)
c)
d)

Produtos da gondola = 3. F1 + 3. F2 + 3.F3, o que corresponde a um total de 1800 remédios.
Produtos da gondola = 3. F1 + 3. F2 + 2.F3, o que corresponde a um total de 1500 remédios.
Produtos da gondola = 3. F1 - 3. F2 + 3.F3, o que corresponde a um total de 600 remédios.
Produtos da gondola = - 3. F1 + 3. F2 + 3.F3, o que corresponde a um total de 1200
remédios.

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

