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    Olá! Neste Revisitando o MCE, além do podcast, onde você tem 
uma explicação sobre a proposta de trabalho, essa semana vamos 
articular nosso tema com a música de Tom Jobim – “Samba de uma 
nota só” –, de 1962. Existe uma marca na letra. Ao ouvir a música, 
você percebe que Tom Jobim narra aquilo que está fazendo ao piano, 
ou seja, ele canta o que está fazendo (um samba). O interessante é 
que você perceba que uma nota só está dentro da melodia da música.  
    Contudo, no meio da música, entra uma nova nota, como se ela 
explicasse algo, e, no final da música, várias notas vão aparecer, pois 
existiu a necessidade de ele se comunicar com a pessoa para quem 
ele cantava. Que tal ouvir a música de novo? 

https://youtu.be/naeq6fFmDpI  
    Nossa proposta é trabalhar com os países da América no pós-
independência, quais as relações políticas, sociais, econômicas e 
culturais que se estabeleceram. E quais foram as “notas”/ parcerias/ 
acordos que ocorreram ou não entre eles? Então, vamos lá!   

TEXTO 01: O Ideal de unificação latino-americana 

Leia o texto abaixo. 

    Possivelmente, a síntese do pensamento de Bolívar está em sua Carta da Jamaica, 
escrita em 6 de setembro de 1815 (...), durante um período de exílio. (...) Após 
descrever vários países da América do Sul e Central, Bolívar define seu projeto: “É 
uma ideia grandiosa pretender formar de todo o Novo Mundo uma só nação, com um 
só vínculo ligando suas partes entre si e com o todo. Já que têm uma origem, uma 
língua, mesmos costumes e uma religião, deveriam, por conseguinte, ter um só 
governo que confederasse os diferentes Estados que haverão de formar-se. Mas não é 
possível, por que climas remotos, situações diversas, interesses opostos, 
características dessemelhantes dividem a América”.  
    Sua conclusão é enfática: ‘Não é a união tudo o que necessita para colocá-los (aos 
países) em condições de expulsar os espanhóis, suas tropas e os partidários da 
corrompida Espanha, para fazê-los capazes de estabelecer um império poderoso, com 
um governo livre e leis benéficas?” 
 

JINKINGS, Ivana (et al). Enciclopédia contemporânea da América Latina e do Caribe. São Paulo: 
Boitempo, 2006, p. 188.  

Vamos aprender mais? Então, 
clique no link e ouça. https://bit.ly/3a1t4B1 
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TEXTO 02: MENSAGEM DE MONROE (2 de dezembro de 1823) - Trechos da Doutrina 
Monroe  

 Leia o texto abaixo e faça a atividade proposta. 
  
    Julgamos propícia esta ocasião para afirmar como um princípio que afeta os direitos e 
interesses dos Estados Unidos, que os continentes americanos, em virtude da condição livre 
e independente que adquiriram e conservam, não podem mais ser considerados, no futuro, 
como suscetíveis de colonização por nenhuma potência europeia. [...] Devemos, no entanto, 
à nossa boa-fé e às relações amistosas que existem entre as potências aliadas e os 
Estados Unidos, declarar que consideraríamos como perigosa para a nossa paz e 
segurança qualquer tentativa da sua parte, para estender seu sistema a qualquer parcela 
deste hemisfério. Não temos interferido, nem interferiremos em assuntos das atuais colônias 
ou dependências de nenhuma das potências europeias. Mas, quanto aos governos que 
proclamaram e têm mantido sua independência que reconhecemos, depois de séria reflexão 
e por motivos justos, não poderíamos considerar senão como manifestação de sentimentos 
hostis contra os Estados Unidos qualquer intervenção de alguma potência europeia com o 
propósito de oprimi-los ou de contrariar, de qualquer modo, os seus destinos. [...] Quando se 
trata, porém, do nosso continente, as coisas mudam completamente de aspecto. É 
impossível que as potências aliadas estendam seu sistema político a qualquer parte dos 
continentes americanos, sem pôr em perigo a nossa paz e segurança, nem se pode supor 
que nossos irmãos do Sul o adotassem de livre vontade, caso os abandonássemos a sua 
própria sorte . [...] 
 
Fonte: Doutrina Monroe. Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-
%C3%A0%20-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-
191%209/doutrina-monroe-1823.html. Acesso em 03/08/2020. 

Atividade 01 
a) Para Simon Bolívar, qual seria a melhor forma de unir as nações latino-americanas?  
b) Como o presidente dos EUA – James Monroe - explica a posição frente às intervenções 
europeias no continente americano?  
c) Imagine que você entrou em uma cápsula do tempo e está frente a frente com Bolívar e 
Monroe. Como você explicaria para eles a realidade que hoje as nações americanas vivem? 
 
Atividade 02 

 
Vamos conversar com Tom Jobim? Então, que tal você construir ou recriar a letra e a música 
Samba de uma nota só, com base nas ideias de Bolívar e Monroe. Pense que um está 
escrevendo para o outro através de uma canção, onde a principal palavra é UNIFICAÇÃO. Você 
pode trazer outras palavras para sua composição, mas a proposta é que seja a partir da palavra 
dada à elaboração de sua música, que pode ser um rap, samba, funk, hip hop, rock ou qualquer 
outro estilo musical.  
 
Deixo aqui algumas dicas de palavras para você agregar a sua construção: liberdade, igualdade, 
cultura, costumes, religião.   
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A música “Samba de uma nota só”, de Tom Jobim e Newton 
Mendonça, surgiu após cinco anos de construção, tornando-se uma das 
músicas brasileiras mais conhecidas no mundo. Como gênero musical, a 
Bossa Nova uniu, no final dos anos 1950, o samba a outros ritmos, como o 
jazz, com influências até da música clássica, internacionalizando a música 
brasileira, com suas harmonias rebuscadas e refinamentos melódicos. 

A palavra samba remete, propriamente, à diversão e à festa. 
Porém, com o tempo, passou a significar a batalha entre especialistas no 
gênero, a batalha entre quem improvisava melhor os versos na roda de 
samba. O samba é considerado, por muitos, como o gênero musical 
tipicamente brasileiro. Sua origem nos traz o registro de uma imensa 
mistura de ritmos e tradições que atravessam a história do país. Originou-
se nos antigos batuques trazidos pelos povos africanos que vieram como 
escravos para o Brasil. Esses batuques estavam geralmente associados a 
elementos religiosos, que instituíam uma comunicação por meio da 
música e da dança, da percussão e dos movimentos do corpo.  

Foliômetro 2020:  Mapa Interativo dos Blocos de Rua do Rio de Janeiro  

Aponte a 
câmera do seu 
celular para o 

QR Code e veja 
detalhes do 
foliômetro.    

O Núcleo de Geotecnologias da UERJ (Universidade  Estadual do Rio de Janeiro – Labgis/UERJ)   criou o 
foliômetro,  onde qualquer pessoa pode consultar e baixar as informações geográficas sobre os blocos de rua 
da Cidade do Rio de Janeiro. Além da posição geográfica dos blocos, apresenta um mapa de calor, 
demonstrando onde esses eventos estão geograficamente concentrados. Acesse ao mapa pelo QR Code e veja, 
em 2020, quais blocos  ocorreram próximos ao seu bairro e anote os nomes em seu caderno.   

Fonte: Adaptado de História do Mundo. Disponível em: 
https://www.historiadomundo.com.br/curiosidades/origem-

samba.htm#:~:text=A%20origem%20do%20samba%20est%C3%A1,de%20Janeiro%20no%20s%C3%A9
culo%20XIX.&text=O%20samba%20originou%2Dse%20dos,como%20escravos%20para%20o%20Brasil.  

Acesso em 1º/08/20.  

Fonte: Adaptado da Secretaria Especial da Cultura. Disponível em: http://cultura.gov.br/bossa-nova-
um-samba-de-muitas-notas-e-muitos-legados/.  Acesso em 1º/08/20. 

Fonte: Adaptado da Revista Bula. Disponível em: https://www.revistabula.com/11079-a-historia-por-
tras-das-cancoes-de-tom-jobim/.  Acesso em 02/08/20.   

Tom Jobim,  “Samba de uma nota só” e a origem do samba 
Os ritmos do batuque aos 

poucos foram incorporando 
elementos de outros tipos de música, 
sobretudo, no cenário do Rio de 
Janeiro do século XIX.  

Reflita sobre a história do 
samba e identifique de que forma a 
África está presente em nossa 
música, cultura e traços físicos, 
citando, com suas palavras, uma 
causa e uma consequência desse 
processo.    

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________ 

... 

Vamos relembrar assuntos estudados nas atividades 
do mês de junho. Preparado(a)?   

Olá, querido(a) aluno(a)!   
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7 Da página 236-254 do Material Didático Carioca (MDC), você encontrará 
mais explicações sobre os temas trabalhados no mês de junho. 

Direitos Humanos x Cyberbullying 

Declaração de Direitos Humanos  
 
Artigo I - “Todos os seres humanos nascem livres e 
iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão 
e de consciência, devem agir uns para com os outros 
em espírito de fraternidade.” 
 
Artigo XIX - “Todo o indivíduo tem direito à 
liberdade de opinião e de expressão (...).” 

Nas atividades do mês de 
junho, dentre outros assuntos,  
estudamos os organismos 
internacionais na defesa dos direitos 
humanos e na mediação de conflitos. 
Você lembra? Esta semana, vamos 
falar sobre direitos humanos e a 
prática do cyberbullying. Praticar 
cyberbullying significa usar o espaço 
virtual para hostilizar uma pessoa,  
seja um(a) professor(a), um(a) colega 
da escola ou mesmo desconhecido, 
difamando, insultando ou atacando.   

Fonte: Adaptado de Correio. Disponível em: https://glo.bo/3bMVttR. Acesso em: 03/08/20.   
Fonte: Adaptado de Jornal da UNICAMP. Disponível em: https://bit.ly/3e2vBvr. Acesso em: 03/08/20. 

1) Você já passou por algum tipo de 
cyberbullying? Como apoiar a um(a) amigo(a) que esteja 
passando por isso?  

2) Com suas palavras, diga o motivo 
pelo qual podemos afirmar que o cyberbullying 
vai contra os direitos humanos. Para 
responder, releia os dois artigos da Declaração 
Universal de Direitos Humanos apresentados 
acima.  
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Veja a lista com dicas de como sobreviver aos 
ataques e manter a saúde mental na internet  

 
Dicas de boas práticas:   
 
1 - Entenda o contexto. 
2 - Aceite discordâncias. 
3 - Coloque-se no lugar do(da) outro(a). 
4 - Evite brigas. 
5 - Não grite. Evite escrever em caixa alta (letra 
maiúscula), pois é lido como grito na linguagem da 
internet. 
6 - Não alimente mensagens negativas. 

Fonte: Adaptado de Direcional Escolas. Disponível 
em: https://bit.ly/36iEkai.  Acesso em 1º/08/20. 

Vamos aprender mais? Então, 
clique no link e ouça. https://bit.ly/3kbChLH 
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1. Qual o movimento que o astrônomo Nicolau Copérnico observou no sistema solar 

e qual a sua duração? 

________________________________________________________________ 

 2. Que nome recebe esse movimento e o que ele provoca no planeta Terra? 

________________________________________________________________ 

          A mudança das estações determina diferenças nas 
temperaturas, na duração do dia, da noite e no regime de 
chuvas. 
.     Nos últimos anos, percebemos que fatores como o 
desmatamento, as queimadas, a emissão de poluentes e as 
migrações podem afetar o clima em uma região.  
Queimadas: incêndios no Pantanal tiveram o pior mês de julho 
desde o início das medições em 1998 (CBMS/Divulgação). 
Publicado em: 31/07/2020. 
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SAIU NO  
JORNAL 

    Queda da poluição na pandemia de coronavírus já evitou 
milhares de mortes. A quarentena contra a Covid-19, que tira 
automóveis das ruas e diminui a produção de fábricas, reduziu a 
emissão de poluentes.  
https://saude.abril.com.br/medicina/queda-da-poluicao-na-pandemia-de-coronavirus-ja-
evitou-milhares-de-mortes/ 
Por Nicola Ferreira (Agência Einstein)* - Atualizado em 7 jul. 2020, 18h55. 

Consulte o MCE da semana de 29 de junho e recorde as informações sobre os poluentes. 

3. Qual a origem dos poluentes que afetam a qualidade de vida nas 
grandes cidades? 
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
4. Com a diminuição da produção industrial, quais os gases que 
diminuíram de circular na atmosfera? 
_________________________________________________________ 
5. Quais os principais fatores que aumentam o aquecimento global? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

https://w
w

w
.ecodebate.com

.br/ 

    Olá! Desejo que todos estejam bem. Estamos no inverno, uma das 
estações do ano no planeta, quando o Sol brilha alguns dias, outros 
não. Vamos rever o clima e as estações do ano? Vamos revisitar o 
MCE de junho? Para começar, responda:  

Vamos aprender mais?  
Então, clique no link e ouça. https://bit.ly/2EWu4La 
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 MUDANÇAS CLIMÁTICAS E SEUS EFEITOS 
 
     De acordo com a ONU, 2015 foi o ano mais 
quente da história, por conta do aquecimento global, 
que, já se sabe, é influenciado pelo ser humano, 
como, por exemplo, as concentrações humanas nas 
cidades. No Brasil, as altas temperaturas foram 
sentidas durante todo o ano. A Cidade do Rio de 
Janeiro registrou neste ano 43,2 ºC, com sensação 
térmica de 47 ºC, segundo o Instituto Nacional de 
Meteorologia. 
     As mudanças climáticas estão alterando o padrão 
de chuvas no Brasil, particularmente no Sudeste. No 
Rio de Janeiro e no Espírito Santo, a estimativa é de 
redução no volume médio da precipitação (chuvas) 
para os próximos anos, mas sob concentração em 
menos dias e ocorrência de mais eventos extremos. 
Ou seja, deverá chover menos, porém com chuva 
mais intensa e tempestades mais frequentes. 
     Além da emissão de gases de efeito estufa que 
intensifica o aquecimento global, o desmatamento 
pode contribuir para o surgimento de novas doenças 
que ameaçam a humanidade e outras espécies. O 
próprio coronavírus é um exemplo — ao que tudo 
indica, os morcegos, possivelmente, deslocaram-se 
para regiões mais próximas de centros urbanos, 
devido a um desequilíbrio em seu habitat original. 
     Utilizar transporte coletivo contribui para amenizar 
a emissão desses gases poluentes, e produzir menos 
lixo contribui para diminuir o impacto das mudanças 
climáticas no mundo. 

Adaptado de 
https://www.akatu.org.br/noticia/aquecimento-global-e-

biodiversidade/ 

    Os desmatamentos, as queimadas 
e as migrações podem afetar o clima 
de uma região. 

8. Descubra no quadro as palavras destacadas no 
texto acima: 

G A S E S A C S I O D E 

P R E C I P I T A Ç Ã O 

C O R O N A V I R U S M 

A Q U E C I M E N T O S 

D E S M A T A M E N T O 

G A S M O R C E G O S I 

T E M P E R A T U R A S 

6. Que mudanças estamos 
percebendo no Sudeste em relação 
ao padrão de chuvas?  
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 
 
7. Por que, a cada ano, a 
temperatura na Cidade do Rio de 
Janeiro está mais elevada?  
_____________________________
_____________________________ 

Tom Jobim compositor, em sua 
música SAMBA DE UMA NOTA 
SÓ diz assim: 
Quanta gente existe por aí que fala 
tanto e não diz nada 
Ou quase nada 
Já me utilizei de toda a escala 
E no final não sobrou nada 
Não deu em nada 

Pois é... Com todos esses 
ensinamentos, vamos falar 

tanto, mas tanto, que 
poderemos dizer muitas coisas 

para mudar o mundo para 
melhor! 

Reúna sua família e cante com Tom Jobim o 
“Samba de uma nota só”: 
https://www.youtube.com/watch?v=M0cxEKyS14M 
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    Olá, aluno(a) protagonista carioca! A letra de canção abaixo “Samba de uma nota só”, de 
Tom Jobim, é um exemplo de metalinguagem, pois fala sobre si mesma! Vamos conferir!  

2 . Qual é o efeito de sentido do 
elemento discursivo destacado 
em: “Outras notas vão entrar, 
mas a base é uma só”? 

Texto 1  

_______________________
_______________________
_______________________ 

Antônio Carlos Brasileiro de 
Almeida Jobim ou Tom Jobim 
(1927 - 1994) é considerado 
um músico completo e um 

talento carioca! Ele escreveu 
belas canções, foi maestro, 

cantor, pianista... 

Samba de uma nota só 
Tom Jobim 
 
Eis aqui este sambinha feito numa nota só 
Outras notas vão entrar, mas a base é uma só 
Esta outra é consequência do que acabo de dizer 
Como eu sou a consequência inevitável de você 
 
Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada 
Ou quase nada 
Já me utilizei de toda a escala e no final não sobrou nada 
Não deu em nada 
 
E voltei pra minha nota como eu volto pra você 
Vou cantar em uma nota como eu gosto de você 
E quem quer todas as notas: Ré, mi, fá, Sol, lá, si, dó 
Fica sempre sem nenhuma, fica numa nota só 

 
https://www.letras.mus.br/tom-jobim/49064/ 

_______________________
_______________________
_______________________ 

Para saber mais sobre as atividades deste material, revisite o 
seu Material Didático Carioca nas páginas: 21, 22, 23, 24, 34, 

48, 49, 50 e 51. 

1. O verso “Eis aqui este 
sambinha feito numa nota só” 
nos diz que se trata de um 
“sambinha” curto e repleto de 
simplicidade? Comente.  
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Comemore o dia do 
estudante, assista 
ao vídeo e cante 
“Samba de uma 

nota só”! Entre no 
link ou acesse o QR 

Code. 

https://www.youtube.com/watch?v=naeq6fFmDpI 

https://oglobo.globo.com
/rioshow

/no-aniversario-de-tom
-jobim

-um
-roteiro-inspirado-no-m

aestro-23399739 

Olá! Consulte-me! 

Vamos aprender mais? Então, 
clique no link e ouça. 

https://bit.ly/2DpIaEp 
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Texto 2 

Você conhece a relação entre o samba e o nosso Rio de Janeiro? Vamos conferir!  

Texto 3 

1. Do que trata o texto 2? 

Adaptado de https://www.historiadomundo.com.br/curiosidades/origemsamba.htm  

A origem do samba  
 

A origem do samba está associada à mistura de elementos musicais herdados da África e da 
Europa, que se deu na Cidade do Rio de Janeiro no século XIX. 

 
Cláudio Fernandes 

 
          O samba é considerado por muitos críticos de música popular, artistas, historiadores e 
cientistas sociais como o mais original dos gêneros musicais brasileiros ou o gênero musical 
tipicamente brasileiro. [...]  
         O samba originou-se dos antigos batuques trazidos pelos africanos que vieram como 
escravos para o Brasil. [...] Os ritmos do batuque aos poucos foram incorporando elementos de 
outros tipos de música, sobretudo no cenário do Rio de Janeiro do século XIX. 
         A partir do século XIX, a Cidade do Rio de Janeiro, que se tornara a capital do Império, 
também passou a comportar uma leva de negros vindos de outras regiões do país, sobretudo da 
Bahia. Foi nesse contexto que nasceram os aglomerados em torno das religiões iorubás na 
região central da cidade, principalmente na região da Praça Onze. [...]  
         A palavra samba remete, propriamente, à diversão e à festa. Porém, com o tempo, ela 
passou a significar a batalha entre especialistas no gênero, a batalha entre quem improvisava 
melhor os versos na roda de samba*. Um dos seguimentos do samba carioca, o Partido alto, 
caracterizou-se por isso. Como disse o pesquisador Marco Alvito, em referência à história da 
palavra: “Uma das possíveis origens, segundo Nei Lopes, seria a etnia quioco, na 
qual samba significa cabriolar, brincar, divertir-se como cabrito. [...] (ALVITO, Marcos. Samba. In: 
Revista de história da Biblioteca Nacional. Ano 9. nº 97. Outubro, 2013. p 80).” 

Danse Batuca (1835) - Litogravura de Johann Mortiz Rugendas  

1. Leia o texto 3 e diga que cena está sendo 
narrada na imagem.  

ht
tp

:/
/e

nc
ic

lo
pe

di
a.

ita
uc

ul
tu

ra
l.o

rg
.b

r/
ob

ra
29

92
/b

at
uq

ue
 

Glossário: comportar - reunir . Contexto – época. Remete – refere-se. Cabriolar – balançar-se.    

https://w
w

w
.palavradecarioca.com

/entrada/hoje-o-sam
ba-saiu-la-lalaia-procurando-voce 

2. No quarto parágrafo do texto 2, qual é o sentido da expressão “batalha entre especialistas”? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
______________________________________ 

______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

2.  O que há em comum entre os textos 2 e 3?  

*Como você também leu no 
material de Geografia. 
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__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 

Agora, você vai criar versos de uma letra de canção! Que tal um sambinha que fale sobre a alegria do 
samba? Inspire-se nas letras de canção deste material. Aproveite para cantar com expressividade! Envie-

nos o seu trabalho com seu nome, turma e escola para: materialcarioca@rioeduca.net.  

Texto 4  

2. No último quadrinho, a expressão e a fala do personagem, que está no casco da tartaruga, 
geram efeito de humor. Por quê? 

1. No primeiro quadrinho, de qual tipo de conservação trata a letra de canção? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

  
                           

Quando bate uma saudade 
Paulinho da Viola 
 
[...]  
Quase sempre um coração amargurado 
Pelo desprezo de alguém 
É tocado pelas cordas de uma viola 
É assim que um samba vem 
Quando um poeta se encontra 
Sozinho num canto qualquer do seu mundo 
Vibram acordes, surgem imagens 
Soam palavras, formam-se frases 
Mágoas, tudo passa com o tempo 
Lágrimas – são as pedras preciosas da ilusão 
Quando, surge a luz da criação no pensamento 
Ele trata com ternura o sofrimento 
E afasta a solidão 
 https://www.letras.mus.br/paulinho-da-viola/48062/  

https://www.youtube.com/watch?v=P9sP4YIIGt4 

   Na letra de canção “Quando bate uma saudade”, 
o eu lírico diz como a inspirada composição poética 
nasce! A poesia, no samba, fala sobre si mesma!  

Texto 5  

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
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Vamos aprender mais?  
Então, clique no link e ouça. 

1. Calcule o valor de 𝑥𝑥  nas figuras abaixo: 

a) b) 

b) 

c) 

c) d) 

d) 

a) 

140° 𝑥𝑥 

. 

40° 𝑥𝑥 

110° 

145° 
𝑥𝑥 

105° 30° 

𝑥𝑥 160° 

110° 

2. Calcule o valor 𝑥𝑥, 𝑦𝑦 e 𝑧𝑧 , sabendo que 𝑟𝑟//𝑠𝑠: 

𝑥𝑥 

𝑧𝑧 
𝑦𝑦 𝑟𝑟 

𝑠𝑠 
3𝑥𝑥 + 20° 2𝑥𝑥 − 30° 

𝑠𝑠 𝑟𝑟 

𝑧𝑧 

𝑟𝑟 

𝑠𝑠                          150° 

80° 

120° 2𝑥𝑥 

𝑠𝑠 𝑟𝑟 

𝑧𝑧 

𝑦𝑦 𝑧𝑧 

30° 

https://bit.ly/30zI4mt 
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3. a) Represente um retângulo 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 e a diagonal 𝐴𝐴𝐴𝐴.  

        Assinale na sua figura os ângulos 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴 e 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴. 

    b) Sabendo que o ângulo 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴 é o dobro do ângulo 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴, descubra quanto mede cada 

um. 

4. Obtenha o valor numérico da expressão  𝑛𝑛 (𝑛𝑛−3)2 : 

𝒏𝒏 𝒏𝒏 (𝒏𝒏 − 𝟑𝟑)
𝟐𝟐  RESPOSTA 

1 1 (1 − 3)
2  -1 

2 1 (1 − 3)
2  

3 1 (1 − 3)
2  

4 ____ (____ − 𝟑𝟑)
𝟐𝟐  2 

5 1 (1 − 3)
2  

10 1 (1 − 3)
2  

20 1 (1 − 3)
2  

5. Obtenha os valores numéricos da expressão 𝑛𝑛 − 2 ∙ 180°: 

𝑛𝑛 𝑛𝑛 − 2 ∙ 180°  RESPOSTA 

0 0 − 2 ∙ 180°  -360° 

1 

2 

3 3 − 2 ∙ 180°  180° 

4 

5 

6 

10 

Faremos um         nos resultados negativos 
e igual a zero. 

Faremos um         nos resultados 
negativos e iguais a zero. 

Pesquise onde é usada essa expressão 
matemática. (Dica: é na geometria.)  
 
________________________________ 

Pesquise onde é usada essa 
expressão matemática.  
(Dica é na geometria)  
 
_________________________ 
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7. Neste retângulo, as medidas indicadas estão em centímetros: 

a) Apresente a expressão algébrica do perímetro do retângulo. 
b) Calcule o perímetro, quando 𝑥𝑥 = 3 𝑐𝑐𝑐𝑐. 
c) Calcule 𝑥𝑥, para se ter um perímetro de 64 cm. 
 

2𝑥𝑥 − 1 

4𝑥𝑥 − 3 

6. (CPII RJ) Observe as expressões abaixo: 

Quanto vale cada um dos desenhos dessas somas? 

8. Um técnico de manutenção de computadores cobra uma taxa de R$ 20,00 pela visita ao 
cliente e mais R$ 50,00 por hora trabalhada. 
 
a) Qual a expressão que representa o valor a ser pago pelo tempo de serviço? 
b) Qual o preço a pagar, se o serviço durar 4 horas? 
c) Após um serviço, um eletricista recebeu R$ 420,00. Quantas horas ele trabalhou nesse 
serviço? 

9. Você já conhece um truque numérico? Siga os passos desse truque: 
- escolha um número de 1 a 9; 
- multiplique por 5; 
- multiplique por 2; 
- some com outro número de 1 a 9. 

 
Você diz o resultado e eu adivinho o primeiro número! 
Explique como isso é possível. 
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