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Observe como podemos expressar a área de algumas figuras planas sem
conhecer o valor numérico das suas principais medidas.

• A área deste tabuleiro de forma quadrangular corresponde ao quadrado da
medida do lado, ou seja: A = 𝑙 ∙ 𝑙 = 𝑙²
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• A área de um triângulo é igual à metade do produto da medida da
base (b) pela medida da altura (h), ou seja:
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Em cada um dos exemplos, representamos a área da figura plana de
forma bem simples, relacionando por meio de letras os dados
disponíveis.

Essa forma de representação é chamada de sentença matemática.

Veja outros exemplos:
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As sentenças matemáticas podem ser verdadeiras ou falsas. Observe:

As sentenças matemáticas que apresentam elementos
desconhecidos são chamadas de sentenças abertas, pois dependem
do valor que será colocado no lugar das letras para classificar a
sentença em verdadeira ou falsa. Veja alguns exemplos:

As sentenças em que todos os elementos são conhecidos são
chamadas de sentenças fechadas. Por exemplo:

5



1. Escreva, no caderno, como se leem as sentenças matemáticas.
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2. Indique as sentenças matemáticas verdadeiras.
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3. Classifique cada sentença matemática abaixo em aberta ou
fechada.
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Expressões algébricas
Observe estas situações:

• Em uma cantina, ao comprar dois salgados e um refrigerante, um aluno pode
representar seu gasto total por uma expressão do tipo 2x + 1y, em que x
representa o preço do salgado, e y, o preço do refrigerante. Se D é o valor total
que o aluno desembolsa para pagar o lanche, o troco que ele deve receber
pode ser representado por uma expressão do tipo D - (2x + 1y).

• Considere o polígono à direita, em que as medidas dos lados
estão representadas por x, y e z. Podemos representar a soma
das medidas dos lados do polígono, ou seja, o seu perímetro,
pela expressão: x + x + y + z + y = 2x + 2y + z
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Expressões algébricas

As expressões D - (2x + 1y) e 2x + 2y + z são expressões algébricas.
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