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Em uma 

equação tem-se 

uma letra que 

representa a 

variável (valor 

desconhecido) e 

um sinal de 

igualdade. O 

lado esquerdo 

da equação 

chama-se 

primeiro 

membro e o 

direito segundo 

membro. 

 

REVISÃO DE MATEMÁTICA BÁSICA 
 

 Nesse anexo vamos mostrar um resumo de alguns 

conceitos de matemática básica como regra de três, cálculo de 

áreas, equações simples, volumes e uso de triângulos.  

1- NOÇÕES DE ÁLGEBRA 

 Pense no seguinte problema: Se a idade do meu pai 

somada com a minha é de 100 anos e a diferença entre nossas 

idades é de 40 anos, qual é a minha idade?  

 Antes de responder a esta pergunta, vamos observar uma 

balança em equilíbrio onde temos 2 bolas de alumínio de mesma 

massa e um peso de 8kg no prato da esquerda e dois pesos no 

prato da direita, o primeiro com 8kg e o segundo com 3kg. Qual 

será a massa de cada bola de alumínio?  

8 8 3

 

 

 A álgebra é muito útil para resolver situações deste tipo. A 

solução para este problema pode ser bastante facilitada através do 

uso de um número desconhecido representado por uma letra. A 

letra “x” é bastante utilizada como variável desconhecida. Uma 

análise do problema acima sugere que há equilíbrio entre os dois 

lados da balança, ou seja, a massa de um lado é igual à massa do 

outro. Se escrevermos a massa desconhecida como sendo “x” 

temos a seguinte relação: 
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2. x+8=8+3+x

2. x−x=8+3−8⇒1 .x=3  

 Ou seja, a partir de uma equação algébrica ficou fácil obter 

o valor da massa da esfera de alumínio como sendo 3kg. 

 Outro exemplo pode ser observado a seguir: Imagine que a 

soma de dois números consecutivos seja 13. Quais são esses 

números?  

 Observe que podemos calcular mentalmente estes dois 

números como sendo 6 e 7, mas isto só é possível porque os 

números são pequenos e inteiros. Mas quando o problema 

envolver outros números é comum o uso de equações algébricas 

como forma de facilitar os cálculos.  Veja a solução.  Considere 

que o primeiro número seja x. O segundo, sendo consecutivo só 

pode ser x+1. Observe ainda que foi dito no enunciado que a 

soma destes números é igual a 13. Logo temos: 

 

6122113.2

131.2

13)1(







xxx

x

xx

 

 

 O primeiro número é 6 e o segundo é 7 conforme já 

havíamos calculado mentalmente. O que acabamos de fazer 

chama-se equacionamento. Por definição sabemos que uma 

EQUAÇÃO é uma igualdade entre duas expressões matemáticas 

que só é satisfeita por alguns valores. No exemplo anterior, o 

número 6 era quem satisfazia o problema proposto. 

 

Veja por exemplo a equação: 
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48.2

210.2

102.2







xx

x

x

 

Graficamente podemos representar o problema da seguinte 

forma: 

 

 Observe que podíamos trocar o peso de 10 por um de oito 

e outro de 2kg. Como temos dois quilogramas de cada lado, 

podemos tirar estes dois pesos sem mudar o equilíbrio. A massa 

de oito do lado direito poderia ser substituída por outras duas 

massas de 4kg cada. Como temos agora duas esferas de mesma 

massa fica claro que a massa da esfera é de 4kg. 

 

 

 

 Para finalizar a equação é preciso verificar se a resposta 

satisfaz: Para tanto, coloque o valor “4” na posição de “x” da 

equação. Observe que o resultado fica 10 = 10. 

 

2.x+ 2 = 10 
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 Agora que você já aprendeu tudo isso, pense na pergunta 

inicial. Lembre-se que eu disse que a idade de meu pai somada 

com a minha dá 100
 
anos. 

 

A diferença entre nossas idades é de 40 anos.  Para resolver 

o problema, basta considerar que “x”  é a idade do filho e “y” é a 

idade do pai, logo: 

40

100





xy

yx

 

 

 Podemos isolar o valor de y na segunda equação e 

substituir na primeira como segue: 

30
2

60
60.2

40100.210040

100)40(

40









xxx

xxx

xx

xy

 

 

Logo a idade de meu filho é de 30 anos.  

2- REGRAS DE OPERAÇÕES  

 Agora que você está craque em equações é bom relembrar 

algumas regras de operações com números e expressões 

numéricas.  Nesta aula vamos falar um pouco sobre propriedades 

das operações como comutativa, distributiva e associativa. Elas 

são muito importantes para uma correta análise das equações 

aprendidas na aula anterior. 
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 Supondo que um pai vá fazer uma compra de material 

escolar, cujos cadernos custam R$ 18,00, os livros R$40,00 e as 

canetas R$32,00. Como ele deve somar todos estes valores 

mentalmente e de forma rápida? Isso pode ser feito sem 

problemas usando algumas regras matemáticas. Veja de que 

forma! 

905040)3218(40

321840324018





 

 Observe que usamos a propriedade comutativa (trocando o 

40 e o 18 de posição) e a propriedade associativa (juntando o 18 

e o 32). O importante aqui é lembrar sempre que numa adição a 

ordem dos fatores não altera o resultado. Podemos comutar e 

associar termos sem problema, o que facilita a realização dos 

cálculos.  

 Na multiplicação estas regras também são válidas. Por 

exemplo, considere um terreno de 20 metros de comprimento e 

15 metros de largura em que precisamos fazer o muro em todo 

seu contorno. Quantos metros quadrados de alvenaria são 

necessários se a altura do muro fosse de 1,5m? 
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 A soma das medidas laterais do terreno em metros 

(PERÍMETRO) é de 20m+15m+20m+15m, ou seja,  70m. A área 

lateral do muro será 70m de comprimento vezes 1,5m de altura, 

ou também 1,5m vezes 70m, o que resulta em 105m
2
 de 

alvenaria. Observe que a ordem dos fatores também não afeta o 

resultado na multiplicação. Se para cada metro quadrado de 

construção do muro são necessários 25 tijolos, então precisamos 

comprar 2625 tijolos.  

 Observe ainda que a ordem de realização das operações. 

Primeiro devem ser realizadas as multiplicações e as divisões 

para somente depois realizarmos as adições e subtrações. A 

seguir ilustramos uma aplicação do que acabamos de dizer: 

 

741262

123698

3363.1298

=+

=+

=÷+





 

 

 Para cálculos mais difíceis é importante conhecer regras na 

aplicação das propriedades. Para tanto utilizamos representações 

como (  ), [  ]  e  {   }  que são os parênteses, colchetes e chaves.  

Esses sinais indicam a preferência da realização dos 

cálculos. Observe o exemplo: Primeiramente realizamos as 

operações que estão entre parênteses, depois entre chaves para 

finalmente realizar aquelas que estão entre colchetes. 
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  23815878

84288

8412168

843364.48

=+=++

=+÷+

=+÷++

=+÷)÷(+)(+

 

 

3- REGRA DE TRÊS 

 Você já ouviu falar de regra de três? Talvez não, mas tenho 

certeza que você utiliza este conceito no dia a dia. Por exemplo, 

quando o jornalista fala na televisão que um dólar está valendo 

R$ 3,00. Quanto você teria em reais se tivesse guardado 

U$20,00? É simples, se um dólar vale 3 reais, então 20 dólares 

valem 60 reais. 

 Outro exemplo é o caso de um carro que percorre uma 

rodovia a 80km/h. Em doze horas, quantos quilômetros ele 

percorrerá? Você pode resolver o problema através de um 

raciocínio mental ou através de uma tabela de proporcionalidade 

como segue: 

 

Tempo (horas) Espaço  (km) 

1 80 

12 x 

 

 O tempo e o espaço são proporcionais, ou seja, à medida 

que o tempo passa o espaço percorrido também aumenta. Assim 

sendo temos uma relação de proporcionalidade direta e podemos 

montar uma proporção conforme a tabela acima. 
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kmxx
x

96080.12.1
80

12

1


 

 Observe que o nome regra de três vem dessa tabela. Ou 

seja, conhecemos 3 elementos e desejamos encontrar o quarto. 

 Esse tipo de regra é muito importante nas conversões de 

unidades. 

 Outro exemplo: Para aquecer 2 litros de água em 50
o
C  é 

preciso 100 kcal (k é igual a 1000). Logo, para aquecer 6 litros de 

água serão necessárias 300 kcal. Isto é feito diretamente porque 

as grandezas são proporcionais. 

 Agora que aprendemos um pouco mais sobre regra de três 

fica claro o que fazer quando um catálogo diz que a capacidade 

do aparelho é de 24.000Btu/h e desejamos saber quanto esse 

valor vale em Watts, que é a unidade do Sistema Internacional.  

Das tabelas de conversões sabemos que 12.000Btu/h é igual a 

3.517W, isto quer dizer que  24.000Btu/h vale “x”, ou seja, x é 

igual a 7014 W. Observe o quadro: 

Potência (Btu/h) Potência (W) 

12000 3517 

24000 x 

 

 Mas nem toda regra de três é tão direta assim. Existem 

aquelas em que a relação de proporção é inversa. Veja o 

interessante caso. Um exemplo: Se 2 pintores gastam 18h para 

pintar uma casa. Quanto tempo levarão 4 pintores para realizar o 

mesmo serviço? 
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Número de pintores Tempo (h) 

2 18 

4 x 

 

 Observe agora que se o número de pintores aumenta é 

claro que o tempo do serviço cairá. Logo a relação de proporção 

é inversa. Se número de pintores dobra o tempo cai pela metade. 

hxx
x

9.418.2
184

2
  

 Como estamos trabalhando com grandezas inversamente 

proporcionais temos que inverter a posição do “x”. 

 Além da regra de três simples existe a regra de três 

composta, mas não entraremos em detalhes sobre o seu uso aqui. 

 Outra aplicação importante da regra de três é no cálculo de 

porcentagem.  Por exemplo, suponha que você aplique R$600,00 

na poupança e ao final do mês a correção foi de R$21,00. 

Pergunto-lhe qual foi a taxa de rendimento? 

 Observe que R$ 600,00 é o valor principal (capital) e 

R$21,00 é o rendimento. A taxa de rendimento (i) é dada da 

seguinte forma: 

 

Capital (R$) Rendimento (%) 

600,00 100 

21,00 X 

 

35,0
100

5,3
%5,3

00,600

%100.00,21
x  
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 Observe que escrevemos 3,5% na forma fracionária 

(3,5/100) que é o mesmo que dizer 0,35. Cuidado com isso 

porque em algumas situações o valor deve ser introduzido na 

equação a ser trabalhada de maneira decimal. 

4- CÁLCULO DE ÁREAS 

 Para se escolher o melhor aparelho de ar condicionado 

para um dado ambiente o técnico necessita calcular uma série de 

áreas como das janelas, paredes e coberturas. Outro exemplo 

onde este cálculo é fundamental é na confecção dos dutos. Dessa 

forma é possível especificar a quantidade de chapas de aço são 

necessárias para a execução da obra. 

Não existe um equipamento para medir área, como o 

termômetro que serve para medir temperatura ou como a trena 

que serve para medir o comprimento. O que se faz é comparar a 

nossa superfície de interesse, uma janela, por exemplo, com um 

quadrado de 1 metro de lado. 

 

 

 

 Olhe este exemplo: Quantos vidros de 1m por 1m cabem 

em uma área de janela de 3 metros de largura por 1 metro de 

altura? A área da janela pode ser calculada multiplicando o seu 

comprimento vezes sua largura. Já a área do quadrado obtida 
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através da multiplicação de seus lados. Cada quadrado tem 1 m
2
, 

logo na janela temos 3 pedaços de 1 m
2
 de vidro. 

1m

1m
1m2

 

 

 Observe ainda que assim como 1 metro quadrado refere-se 

a um quadrado de 1metro de lado, 1 km quadrado corresponde a 

uma superfície de um quadrado de 1 quilômetro de lado. Da 

mesma forma, 1cm
2
 é correspondente a uma superfície de um 

quadrado de 1 cm de lado. 

 Agora pense bem: Quantos cm
2
 cabem em um quadrado de 

1 m de lado? Lembre-se que em 1 metro cabem 10 cm. Por isso, 

cabem 10000 quadradinhos de 1 cm
2
 no quadrado de 1metro por 

1 metro de lado.  

 Existem algumas figuras que são bastante utilizadas na 

prática profissional. Por isso é importante que você saiba calcular 

as áreas de quadrados, retângulos, triângulos, círculos, losangos e 

de trapézios. 

 QUADRADO: Conforme já vimos, a área do 

quadrado é seu lado multiplicado por ele mesmo. Podemos 

utilizar letras para representar os lados destas figuras, no caso do 

quadrado chamamos de “a” o lado. Logo a área é dada por “a” 

vezes “a” que é igual a “a
2
”. 
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 RETÂNGULO: Neste caso um lado é maior que o 

outro. Sendo a e b medidas destes lados podemos escrever que a 

área é “a” vezes “b”. 

 

b

a A= b.a

 

 

 PARALELOGRAMO: esta figura tem como característica 

o fato de seus lados serem paralelos. Dessa forma o quadrado e o 

retângulo não deixam de ser paralelogramos com 4 ângulos retos 

cada (90 graus entre um lado e outro). 

 

 

 

 Observe que “h” é a distância entre uma base até a outra 

na perpendicular!! Analisando a figura obtida após modificar a 
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posição do triângulo da esquerda para o lado direito temos que a 

área é dada por base “b” vezes altura “h”, isto é: 

 

A= b.h
 

 

 LOSANGO: é uma figura geométrica de lados iguais e 

diagonais perpendiculares. Um losango muito famoso é o da 

bandeira do Brasil em amarelo. Considerando que AB é a  

diagonal maior “D” e CD é a diagonal menor “d” podemos 

escrever a área do losango como: 

 

  

CÍRCULO: Considerando que R represente o raio do 

círculo, sua área pode ser calculada como sendo:  

  

 

 Vale lembrar ainda que em relação ao círculo, uma relação 

importante é o perímetro da sua circunferência que é dada por: 

DRPerímetro ...2    
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 TRIÂNGULO: Os triângulos são figuras geométricas 

muito importantes e o segredo de sua construção já era conhecido 

pelos antigos egípcios há 4000 anos.  

 O seu uso é generalizado na construção do ângulo de 90 

graus entre duas paredes, o mesmo princípio utilizado para 

construir as bases das perfeitas pirâmides regulares dos antigos 

faraós. Sua área é calculada por: 

 

 

 

 No caso de um triângulo retângulo, quando duas 

dimensões do triângulo são conhecidas e uma delas não, usamos 

o Teorema de Pitágoras que diz que:  a soma do quadrado dos 

catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. 
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 Observe que os arquitetos egípcios já conheciam esta 

relação entre os lados de um triângulo retângulo há muito tempo.  

222 cba   

Ou seja, se conhecemos que a hipotenusa de um triângulo 

retângulo mede 5m e que um lado vale 3m e que o triângulo é 

retângulo então através do Teorema de Pitágoras temos o outro 

lado do: 

 

 Observe na figura a seguir que os egípcios utilizavam 

cordas com nós para fazer o esquadro das bases das pirâmides. 

 

 

 

 TRAPÉZIO: um trapézio é um quadrilátero com 2 lados 

paralelos (base). Para o cálculo de sua área podemos usar uma 

equação pronta ou dividir a figura em paralelogramos e 

triângulos, calculando assim a área de cada figura em separado e 

depois somando tudo. Veja o exemplo: Nesse caso a área da 

figura poderia ser escrita como:  
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5- CÁLCULO DE VOLUMES 

 Finalmente vamos comentar um pouco sobre volumes de 

alguns elementos geométricos bastante utilizados na vida 

profissional de um técnico, tais como cubos, paralelepípedos, 

cilindros, esferas e pirâmides. 

 Volume de um PARALELEPÍPEDO: considere um 

aparelho de ar condicionado de janela. Podemos com uma trena 

saber que seus lados têm medidas definidas por a, b e c. O seu 

volume nesse caso é calculado pela multiplicação direta destes 

três lados, ou seja: 

 

  

 Volume de um CILINDRO: o cilindro tem seu volume 

definido pela área da base multiplicada pela altura. Lembre-se 

que o diâmetro da base é sempre duas vezes o raio. 

HRπ=HA=V b ... 2
 

  Volume de uma ESFERA. Uma esfera é uma forma 

geométrica apreciada por todos. Seu volume é escrito como: 

3..
3

4
Rπ=V  

 Volume de um CONE e de uma PIRÂMIDE. Um cone ou 

uma pirâmide têm seus volumes calculados através da equação: 
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 onde H é a altura do cone ou da pirâmide. 
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EXERCÍCIOS: 

 

1- Um duto de climatização tem 20m de comprimento e diâmetro 

de 80cm. Calcule qual é a área de chapas necessária para sua 

construção.  

 

2- Um auditório tem 20m de comprimento por 12m de largura 

por 5m de altura. Se é preciso renovar o ar a uma taxa de 6 

volumes de ar por hora, qual é a taxa de ar de renovação por 

hora? 

 

3- Um duto de climatização tem formato oval e 12m de 

comprimento. Qual é a área de chapas necessária para sua 

construção? 

 

 

4- Uma caixa d´água de um tanque de termoacumulação tem 

12m de altura e 2m de diâmetro. Quantos litros de água cabem 

nesse reservatório? 

 

5- Uma tubulação de cobre com diâmetro interno de 3/8” e 20m 

de comprimento tem um volume aproximado de quantos metros 

cúbicos? A espessura do tubo é de 3mm (1” = 1 polegada = 

25,4mm).   
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Saiba mais sobre Matemática Básica: 
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DICAS DE ESTUDO 

 

Há pessoas que aprendem melhor ouvindo do que escrevendo.  

Nesse caso, gravar o áudio de uma videoaula em mp3 ou gravar no celular o 

resumo da matéria para escutar durante o tempo livro pode contribuir para 

uma melhor fixação dos conteúdos. Há pessoas que aprendem fazendo 

resumos, outras precisam associar os conteúdos com questões concretas do 

dia a dia. Há estudos que afirmam que lembramos apenas uma pequena 

parte do que somente ouvimos e lemos. Lembramos 70% do que discutimos 

com outros e, aproximadamente, 90% do que nós, pessoalmente, 

experimentamos e ensinamos para os outros. Então, a dica é colocar em 

prática todo conteúdo ensinado pelos professores e estabelecer conexões 

concretas com o dia-a-dia. Por isso é tão importante aproveitar bem as aulas 

de laboratório para entender na prática os fenômenos físicos explicados em 

aula.   

 

No ensino tradicional, ASSISTIR AULAS muitas vezes é uma 

atividade passiva e coletiva. Os alunos podem estar pensando em qualquer 

coisa durante as aulas. O processo de ESTUDAR é uma atividade ativa e 

solitária. Temos que refletir sobre o assunto, fazer relações, analisar as 

aplicações na nossa vida.  

Mas isso não significa que não possamos aprender em grupo. O ideal 

é mesclar o estudo individual com o estudo em grupo, o que permite uma 
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rica troca de conhecimentos. Explicar o que entendemos sobre um assunto 

para o colega faz com que a retenção do conteúdo seja aumentada. Dizem 

que quem ensina o que sabe aprende duas vezes. 

Por muito tempo era necessário que o aluno e o professor estivessem 

no mesmo espaço para que o processo de ensino-aprendizagem acontecesse. 

Na atualidade, com a internet o estudante pode aprender também por 

iniciativa própria, avaliando catálogos de equipamentos, assistindo a 

videoaula e lendo livros e apostilas disponíveis na rede. 

Há excelente material no Portal do Professor (MEC), na Khan 

Academy e no YOUTUBE. Os estudantes podem obter grande quantidade 

de informações de forma rápida. Mas é preciso saber filtrar as informações 

úteis do lixo eletrônico disponível. Há muitas aulas disponíveis na internet 

para que o aluno aprenda no seu próprio ritmo ao longo de toda a vida. Há 

muitos blogs, grupos de Whattapps e fóruns de profissionais que estão 

estudando o mesmo conteúdo e isso permite o compartilhamento de 

experiências.  

Há muitos especialistas que afirmam que ALUNO (origem da 

palavra: a = sem, luno = luz) é um ser passivo no processo de ensino-

aprendizagem. Um aluno pode estar presente, mas não estar concentrado 

nos assuntos tratados na aula. Já um ESTUDANTE é um ser ativo que 

assume a responsabilidade pelo seu aprendizado. Um ESTUDANTE pode 

estudar em casa e ainda ter uma postura proativa em sala de aula, 

acompanhando o que está sendo explicado e participando das discussões.  

Aproveite para tirar as dúvidas nos horários de atendimento paralelo 

de seus professores. Anote os horários para procurá-los sempre que for 

necessário.  

Estamos torcendo pelo seu sucesso. Uma grande caminhada começa 

com pequenos passos !   Bom estudo !  


