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O PERÍMETRO DO QUADRADO

O perímetro é medida do contorno de uma figura. No caso do

quadrado, podemos dizer que a soma das medidas dos seus

lados. Complete a tabela abaixo:

Medida do 
lado (cm) 1 2 3 4 5 6

Perímetro
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GENERALIZANDO

Se um quadrado tem lado ℓ, qual a expressão que

indica a medida p do perímetro deste quadrado? A

lei obtida representa uma função do 1º grau?
ℓ

ℓ
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A VIAGEM

No decorrer de uma viagem, um automóvel mantém uma velocidade constante de 80

km/h. Responda:

a) Quantos quilômetros o automóvel terá percorrido após 5 horas?

b) Qual o tempo necessário para o automóvel percorrer 280 km?

c) Indique uma expressão que permite calcular o número de quilômetros percorridos (d) por

este automóvel em t horas.
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A VELOCIDADE

Imagem do PowerPoint, clip-art
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BRINCANDO COM PALITOS

(Adaptada de DANTE, 2012) Veja os quadrados formados com palitos:

Continuando a sequência acima, determine:

a) A expressão que indica o número P de palitos em função do número x de quadrados;

b) Quantos palitos são necessários para formar 9 quadrados?

c) Quantos quadrados são formados com 16 palitos?

d) Escreva a fórmula que permite encontrar x em função de P
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CONSTRUINDO GRÁFICOS 

Utilizando as informações da questão anterior, preencha a tabela:

1) Construa um gráfico de barras com os dados da tabela;

2) Qual a variável dependente? E a independente?

Nº DE PALITOS

4 7 10 13 16 19

QTDE. DE
QUADRADOS
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A CORRIDA

(Adaptada de DANTE, 2012) Um rapaz desafiou

seu pai para uma corrida de 100 m. O pai permitiu

que o filho começasse a corrida 30 m à sua frente.

Um gráfico bastante simplificado dessa corrida é

dado ao lado.

Responda as questões seguinte:
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a) Pelo gráfico, como é possível dizer quem ganhou a

corrida e qual foi a diferença de tempo?

b) A que distância do início o pai alcançou o filho?

c) Em que momento depois do início da corrida

ocorreu a ultrapassagem?
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RETOMANDO A SITUAÇÃO-PROBLEMA INICIAL

O SEGREDO DA MÁQUINA

Se entrar o número m na máquina, qual o valor

n que irá sair?
Imagem do PowerPoint, clip-art

O que já aprendemos nos permite resolver este 

problema!

Vamos lá...
Disponível em 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jonata_Boy_with_headphon

e.svg, acesso em 24/06/2015
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jonata_Boy_with_headphone.svg


RESOLVENDO O PROBLEMA

Para descobrir o segredo da máquina, podemos

escolher os valores dados em duas linhas, por

exemplo, as linhas 1 e 3. Se x = - 3, f(x) = - 3 (linha 1) e

quando x = 1, f(x) = 5 (linha 3).

NÚMERO DE ENTRADA NÚMERO DE SAÍDA

-3 - 3

-1

1 5

21

12 27
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