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CARO ESTUDANTE 

Nesta ficha vamos aprofundar a discussão 

sobre razão e proporção. Ao final deste 

estudo você deverá entender o conceito 

de proporcionalidade, perceber que nem 

todas relações entre duas grandezas são 

proporcionais, diferenciar grandezas direta 

e inversamente proporcionais e conhecer 

também uma ideia muito importante da 

proporcionalidade: a escala. Esses 

conhecimentos irão contribuir com seu 

trajeto formativo de Edificações 

principalmente na leitura, interpretação e 

execução de projetos arquitetônicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRÉDITOS 

Produção 
Gepem-ES 

Autores 1ª edição 

Alex Jordane 

André Vicente Salazar 

Júlio Cezar Págio 

Rony Cláudio de Oliveira Freitas   

PROporCIOnaLIdaDE 



 

- 4 - 

 

Seção 01: Conceituando Proporcionalidade 

Em muitos momentos de nosso dia a dia, principalmente no cotidiano do mundo 

trabalho, usamos uma ideia importantíssima na matemática: a proporção. Mas o 

que vem a ser proporção? O que essa ideia tem a ver com razão? E com divisão? 

A quantidade de ruído em uma obra, por exemplo, pode ser proporcional à 

quantidade de máquinas que estão ligadas. A relação entre as medidas ideais de 

areia, cimento e brita depende da necessidade do uso do concreto a ser 

produzido. Da mesma forma, a relação entre quantidades de materiais a serem 

utilizados em uma liga metálica depende do tipo de liga que se pretende criar. 

Colocando essa mesma ideia em prática, iremos com o exemplo seguinte 

promover uma breve discussão sobre o tema as "calçadas cidadãs" em nossa 

cidade e em seguida resolver o nosso primeiro desafio. 
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PADRONIZAÇÃO DAS CALÇADAS FACILITA ACESSO DE IDOSOS, GESTANTES E 
DEFICIENTES 

Calçada cidadã 

  

Fonte: PMG - Prefeitura municipal de Guarapari ES 

 

O Calçada Cidadã é um grande projeto de acessibilidade para os pedestres, 

sobretudo as pessoas com deficiência, gestantes e idosos. Ele prevê a 

padronização das calçadas, visando à mobilidade com segurança pela cidade, 

conforme determinam as legislações federal e municipal. 

A calçada cidadã possui a faixa de percurso seguro, ou seja, plana, sem degraus, 

sem obstáculos e não escorregadia, e a de serviço, na qual se concentra todo o 

mobiliário urbano, como árvores, postes, e orelhões. A faixa de serviço é marcada 

com piso podotátil, diferenciado para identificar área não segura para caminhar. 

Como as calçadas são de responsabilidade dos proprietários dos imóveis, a 

Prefeitura de Vitória trabalha com a conscientização dos moradores sobre a 

importância de construir, recuperar e mantê-las. 

A administração é responsável por executar e manter em bom estado as calçadas 

em orlas, praças e canteiros centrais de avenidas. O Plano Diretor Urbano (PDU) 

também determina que todos os novos empreendimentos aprovados na cidade 

sejam construídos nos moldes da calçada cidadã. 

As calçadas são de responsabilidade dos proprietários dos imóveis. Em Vitória-

ES, em particular, a Prefeitura trabalha com a conscientização dos moradores 

sobre a importância de construir, recuperar e mantê-las. Segundo a prefeitura, o 
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projeto é muito importante porque a maioria dos deslocamentos na cidade - mais 

de 177 mil viagens - é feita a pé, de acordo com o Plano Diretor de Transporte 

Urbano e Mobilidade Urbana de 2008. 

Legislação 

Lei Municipal de Vitória-ES 6.525/2005: altera o Código de Edificações e 

aborda o tema "calçada cidadã". 

Decreto Federal 5.296/2004: regulamenta as leis federais 10.048/2000, que 

dá prioridade de atendimento às pessoas com deficiência, gestantes, idosos, 

lactantes e acompanhadas por criança de colo, e a lei 10.098/2000, que 

estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

Decreto Municipal de Vitória-ES 11.975/2004: regulamenta a Lei 6.080/2003 - 

Código de Posturas e de Atividades Urbanas e dá outras providências. 

Decreto Municipal de Vitória-ES 15.200/2011: altera o Anexo IV do Decreto 

11.975/2004, que regulamentou a Lei 6.080, que instituiu o Código de Posturas 

e de Atividades Urbanas. 

Retirado do site da Prefeitura de Vitória 

http://www.vitoria.es.gov.br/sedec.php?pagina=projetocalcadacidada (acesso 

em 31/10/2014) 

 

Discutindo sobre o texto 

1. Apesar de toda essa legislação e regulamentação, percebemos que ainda 

há pouca presença de calçadas cidadãs. Para você quais são os motivos 

para que isso esteja acontecendo?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

http://www.vitoria.es.gov.br/sedec.php?pagina=projetocalcadacidada
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___________________________________________________________ 

2. Aproveite esse momento para partilhar com os colegas e professor sobre 
os motivos apresentados por cada um. 

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Seção 2: Proporcionalidade direta  

Um dos motivos discutidos pela turma deve ter sido o valor para se construir uma 

calçada cidadã. Mas quanto custa uma calçada dessa? 

Então, vamos analisar e resolver a seguinte situação problema: 

Um morador da cidade de Vitória, consciente de sua responsabilidade perante as 

normas do plano diretor urbano (PDU) da capital, resolveu reformar a sua calçada  

de acordo com o projeto "calçada cidadã". Assim, solicitou a um arquiteto que 

fizesse um projeto.  

O arquiteto lhe apresentou um projeto conforme apresentado abaixo.  
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Legenda: Modelo calçada cidadã Prefeitura municipal de Guarapari- PMG 

 

Fonte: PDU- Guarapari ES 

Com o desenho da planta baixa em mãos, o proprietário teve que contratar alguns 

orçamentos para em seguida iniciar a execução da calçada:  

- Solicitou que o contra piso de concreto tivesse um traço de cimento, areia úmida 

e brita 01 de 1:3:3 e espessura de 5 cm; 

- Solicitou que o piso de percurso fosse do tipo ladrilho hidráulico, de 20x20 cm, 

com 2 cm de espessura; 

- Solicitou que o piso tátil de alerta fosse 20x20cm, com 17 mm de espessura, na 

cor vermelha, devendo a faixa do piso tátil  ter 40 cm de largura; 

- Solicitou que fosse consultada a legislação da prefeitura ou da NBR 9050/2004, 

da ABNT, para verificação da faixa de serviço com (postes, orelhões, etc...) e 

outros detalhes da construção da calçada cidadã; 

1. Baseando-se nessas informações, apresente(m) você(s) também um orçamento 
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com o valor total de material gasto, desconsiderando o valor da mão de obra para 

a execução dessa calçada cidadã. 

Etapas da 
obra 

Material Quantidade Preço unitário Preço total 

Contra piso 

Brita    

Areia    

Cimento    

Piso de 
percurso 

Ladrilho 
hidráulico 

   

Argamassa    

Faixa de 
serviço 

Piso tátil    

Argamassa    

Observação: considere 10% de perdas no assentamento dos pisos. 

 

"MOQUECA, SÓ CAPIXABA, O RESTO É PEIXADA" 

Dia da moqueca, passa a ser comemorado no dia 30 de setembro. Lei 8.313/2012 

aprovada pela câmara municipal de Vitória  que se inspirou na frase acima, criada 

pelo jornalista José Carlos Monjardim, o Cacau.  

Após uma viajem de Cacau à Bahia, então, presidente da Empresa Capixaba de 

Turismo - EMCATUR na década de 70. Entre uma reunião e outra, os baianos 

levaram os capixabas ao restaurante para saborear a culinária local. Exatamente 

uma "moqueca" baiana.  Cacau então, não se conteve. E soltou a essa frase 

"Moqueca, só Capixaba. O resto é Peixada". 
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Tornou-se um sentimento dos 

habitantes do Espírito Santo com seu 

prato mais famoso, a moqueca 

capixaba, como é conhecida a iguaria 

que tem como principais ingredientes 

peixe, coentro, tomate e cebola. 

Rivaliza com a também deliciosa 

"moqueca baiana", mas é considerada 

mais leve por não levar leite de coco 

nem azeite de dendê, itens básicos da 

vizinha “arretada” 

Fonte: texto adaptado do sitio http://colunas.globorural.globo.com/picadinho/2011/02/04/moqueca-

so-capixaba-o-resto-e-peixada 

Segundo os especialistas, para fazermos uma autêntica Moqueca Capixaba 

você precisa dos seguintes ingredientes: 

1 quilo de peixe limpo e cortado em postas (pode ser badejo, dourado, cação), ½ 

quilo de camarão, 4 tomates picados, 1 tomate cortado em rodelas, 2 cebolas 

picadas, 1 cebola cortada em rodelas, 1 maço de cebolinha picada, 1 maço de 

coentro picado, 2 dentes de alho, 3 colheres de sobremesa de colorau, diluídas 

em ¼ de xícara de óleo de girassol, 2 bananas da terra cortadas em rodelas 

grossas, 1 limão, Sal, Azeite. 

E segundo os entendidos, de acordo com as quantidades dos ingredientes acima, 

a Moqueca Capixaba depois de pronta, alimenta bem 3 pessoas 

E para se deliciar com a saborosa moqueca, você deve preparar da seguinte 
maneira: 

Com um pilão, soque o alho com uma colher de sobremesa de sal até virar uma 

pasta e reserve. Tempere as postas de peixe com sal e pimenta-do-reino a gosto 

e reserve. Em uma panela, doure no azeite a cebola, a pasta de alho e acrescente 

o tomate e o colorau diluído no óleo, fazendo o refogado. Diminua a chama do 

fogão e coloque as postas do peixe sobre o refogado, empurrando um pouco com 
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a parte de trás de uma colher para que as postas fiquem quase submersas no 

molho. Regue o peixe com o suco de 1 limão. Acomode as bananas entre as 

postas e deixe cozinhar por 15 minutos. Verifique o sal e acrescente os camarões 

também já previamente temperados com uma pitada de sal e pimenta-do-reino e 

deixe mais 5 minutos. Coloque sobre os camarões as rodelas de tomate e cebola, 

regue com azeite e espalhe a cebolinha e o coentro picados. Abafe a panela com 

a tampa, deixando mais um minuto e desligue o fogo. Sirva com um arroz branco 

fresquinho. 

Fonte: http://colunas.globorural.globo.com/picadinho/tag/moqueca/ 

2. Após essa "degustativa” leitura sobre a culinária Capixaba, junte-se e discuta 

com seu colega, como vocês adequariam a receita de nossa Moqueca Capixaba 

para atender a 5 pessoas.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

PUDIM DE CHOCOLATE  

Observação: receita para 12 porções 

Ingredientes:  

1 colher sopa de manteiga 

4 gemas 

6 colheres de sopa de chocolate 

1 lata de leite condensado (400 g) 

1 copo de leite (300ml) 
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Modo de preparo: 

Bater ligeiramente no liquidificador todos os ingredientes. 

Cozinhar em banho-maria na forma caramelada por 50 minutos. 

Levar ao refrigerador. 

Desenformar na hora de servir. 

Agora temos a seguinte situação problema: 

Estamos programando um churrasco para domingo, cuja sobremesa será pudim 

de chocolate. Foram convidadas 12 pessoas. 

Na sexta-feira fomos avisados que viriam 30 convidados. 

O que vocês fariam para atender a todos os 30 convidados? Tentem pensar em 

mais de uma alternativa para resolver o problema. 

A partir das alternativas elaboradas por vocês, pensem nas seguintes questões: 

3. Qual a quantidade de cada ingrediente necessário para resolver o problema? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
O que aconteceria se algum convidado resolvesse comer mais de um pedaço de 

pudim? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

As atividades realizadas até o momento se relacionam diretamente com a ideia de 

uma receita. Mesmo quando vamos fazer uma obra a ideia, por exemplo, do traço 

a ser utilizado na argamassa, é muito próxima à ideia de uma receita, seja ela de 

uma moqueca ou de um pudim. 
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Aproveite este espaço para escrever um pouco sobre suas impressões acerca 

desse primeiro grupo de atividades. Para isso utilize as questões a seguir como 

norteadoras de seu texto: 

Como foi o processo que você utilizou para resolver os problemas? 

Esses processos possuem semelhanças? 

Quais são essas semelhanças e as diferenças? 

Quais as relações entre as atividades e suas atividades profissionais? 

__________________________________________________________________ 

 

 

Existem várias maneiras de ampliar ou reduzir uma figura. Vamos tratar de uma 

dessas maneiras. Antes de tudo precisamos dar sentido ao que estamos 

chamando de ampliação ou redução. 

Ampliar uma figura significa, nesse caso, alterar seu tamanho, sem alterar a sua 

forma. Veja a foto a seguir e algumas transformações feitas com ela, alterando a 

sua forma: 

Figura 6 Convento da Penha (original) 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Reprodução/TV Gazeta, http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2011/12/capela-mor-e-
restaurada-no-convento-da-penha-es.html. 

http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2011/12/capela-mor-e-restaurada-no-convento-da-penha-es.html
http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2011/12/capela-mor-e-restaurada-no-convento-da-penha-es.html
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Figura 7 Convento da Penha (alteração 

vertical) 

 
Fonte: os autores,2014. 

 

Figura 8 Convento da Penha (alteração 

horizontal) 

 
Fonte: os autores,2014. 

Na Figura 7 demos uma “esticada” verticalmente na foto e na Figura 8 fizemos o 

mesmo só que horizontalmente. Com isso alteramos as fotos, mas elas perderam 

suas características, perderam a forma original. 

Então, vamos agora ver uma maneira de ampliar uma figura, sem alterar sua 

forma. Essa maneira é uma transformação geométrica que chamamos de 

homotetia. Máquinas copiadoras que fazem ampliações ou reduções geralmente 

utilizam a homotetia como princípio em seu funcionamento. 

Para fazermos a homotetia de uma figura precisamos, além da própria figura, 

criamos um ponto, que chamaremos de foco da homotetia. A ampliação/redução 

será feita a partir desse ponto. Veja o exemplo abaixo: 

Figura 9 Homotetia 

 

Fonte: os autores,2014 
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O ponto P é o foco homotético, o polígono ABCD é a figura original e o polígono 

A’B’C’D’ é a figura homotética. 

Além do foco homotético, precisamos de uma razão de homotetia. É esse número 

que irá dizer o quanto nossa figura original será ampliada ou reduzida. 

Vamos utilizar o computador para entendermos um pouco mais sobre um 

processo de ampliação ou redução de figuras. Vamos utilizar o GeoGebra 

(http://www.geogebra.org/). 

UTILIZANDO O GEOGEBRA: primeira aula 

1. Abra o GeoGebra e crie um triângulo ABC qualquer . Para criar o 

triângulo, clique em qualquer lugar da Janela de Visualização e para fechar 

o triângulo, após criar os pontos A, B e C clique novamente sobre o ponto 

A; 

2. Marque um ponto qualquer , não pertencente ao polígono, chame 

esse ponto de P, ele será o nosso foco homotético. Para mudar o nome de 

um ponto, basta digitar seu novo nome logo após o ponto ter sido criado. 

3. Crie retas  passando pelo ponto P e por cada um dos vértices do 

triângulo criado, A, B e C. Clique primeiro sobre o ponto P e em seguida no 

ponto A. Repita o procedimento para os pontos B e C; 

4. Crie uma variável, usando o recurso seletor . Clique em qualquer 

lugar da Janela de Visualização. Dê o nome de razão para o seletor. Em 

seguida clique em Aplicar. Essa variável que representará a razão 

homotética; 

http://www.geogebra.org/
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5. Vamos agora construir a figura homotética. Clique em Homotetia 

Selecione primeiro o polígono. Atenção: ao selecionar o 

polígono fique atento se o mesmo ficou destacado antes de clicar nele. 

Em seguida selecione o foco homotético, no nosso caso o ponto P. 

Finalmente, ao abrir uma janela, digite o fator homotético: razão. 

ALGUMAS DICAS: 

 Use essa ferramenta para selecionar e movimentar os objetos, como 

pontos, segmentos, etc. 

 Use essa ferramenta para mover a Janela de Visualização. Girando o scroll 

(cursor rotativo do mouse) é possível ampliar ou reduzir o zoom da Janela de 

Visualização. 

UTILIZANDO O GEOGEBRA: segunda aula 

Vamos iniciar essa aula a partir da construção realizada na aula anterior. Caso 

você não tenha acesso a ela, pode utilizar uma construção já feita para essa 

atividade. 

Acesse: http://www.geogebratube.org/student/m262909 

Nessa aula vamos explorar a construção feita na aula anterior. É importante que 

anote tudo aquilo que observar. Vamos indicar algumas questões para ajudar 

nesse processo de exploração: 

a) O que aconteceu logo após ter criado a figura homotética? Consegue 

explicar porque isso aconteceu? 

http://www.geogebratube.org/student/m262909
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b) Varie a razão fazendo com que ela fique maior que 1. Clique na ferramenta 

Mover  e clique sobre o ponto no seletor . Varie o 

ponto e a razão será alterada. O que aconteceu? Tente explicar o que está 

acontecendo. É possível ainda Ampliar ou Reduzir a Janela de Visualização: 

 

c) Varie a razão fazendo com que ela continue positiva, mas menor que 1. O 

que aconteceu? Tente explicar o que está acontecendo. 

 

 

d) Varie a razão fazendo com que ela fique negativa, mas maior que –1. O que 

aconteceu? Tente explicar o que está acontecendo. 

 

 

 

e) Varie a razão fazendo com que ela fique negativa, e menor que –1. O que 

aconteceu? Tente explicar o que está acontecendo. 

 

 

 

f) Mude os pontos A, B, C e P de lugar. O que aconteceu? Tente explicar o que 

está acontecendo. 
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g) Escolha, para cada situação acima (itens b, c, d e e), um valor para a razão e 

preencha a tabela a seguir, ela poderá ajudar a explicar o que está acontecendo. 

Valor da 
razão 

Medidas dos lados 
originais 

Medidas dos lados 
homotéticos 

AB BC AC A’B’ B’C’ A’C’ 

b)       

c)    

d)    

e)    

 

Observação: para saber as medidas de cada lado, basta clicar no segmento que 

representa o lado. Assim que clicar no segmento ficará destacado na Janela de 

Álgebra uma igualdade. Veja o exemplo: 

 

Isso significa que o segmento selecionado, que é o a’, mede 13,98. A unidade 

adotada pelo GeoGebra é uma referência própria. 

h) Tente encontrar uma relação entre a razão, as medidas dos lados originais e as 

medidas dos lados homotéticos. 

 

 

 

i) Tente explicar o que acontece quando a razão é negativa. 
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Seção 3: Proporcionalidade Indireta 

1. O professor de matemática pede para sua turma na aula (sexta feira), que 

façam 16 exercícios para casa para serem entregues na próxima aula, (segunda 

feira). Como o aluno João não quer perder todo o seu fim de semana resolvendo 

os exercícios. Ele começa a pensar na estratégia para resolver tudo o mais rápido 

possível:  

Como você preencheria a tabela abaixo, no sentido de ajudar ao João a resolver 

os exercícios o mais rápido possível e aproveitar o melhor o seu fim de semana.  

Quantidade de exercícios por hora Horas de estudo 

  

  

  

 

2. O tempo em horas, que se leva para encher uma caixa d'água é inversamente 

proporcional ao volume em m3 de água que uma torneira jorra por hora em 

volume. Sabendo que a caixa fica completamente cheia com 60m3 de água. 

Analise e responda as seguintes questões: 

a) O quadro ao lado relaciona o volume caudal da torneira com o tempo 

necessário para encher a caixa. Qual o valor de a?  

 

_______________________________________

_______________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Volume em m3 por hora 5 a 

Tempo em horas 12 8 
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b) Qual dos gráficos abaixo representa a relação entre o volume caudal da torneira 

em m3 por hora que enche a caixa e o tempo horas que e necessário para encher 

a caixa?  

( A )    ( B )    ( C )   ( D ) 

 

 

 

 

3. Numa cidade há 2 médicos para cada grupo de 1001 habitantes. Quantos 

habitantes  

Há na cidade, sabendo que nela há 48 médicos? 

Grandezas:  

 Diretamente proporcionais               

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4. Num acampamento, há 48 pessoas e alimento suficiente para 30 dias. 

Retirando-se 16 pessoas para quantos dias dará a mesma quantidade de 

alimento?  

Grandezas:  

 Diretamente proporcionais               

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. O revestimento de um muro de 16 m de comprimento e 2,5 m de altura 

consome 84 kg de reboco preparado. Quantos quilos de reboco serão necessários 

para revestir outro muro de 30 m de comprimento e 1,8 m de altura? Sugestão: 

utilize a área do muro. 
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Grandezas: após a resolução indique se é uma grandeza propocional 

 Diretamente proporcionais             

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Para fazer uma cerca, são necessários 80 postes distantes entre si de 2,5m. 

Quantos postes serão necessários, se  a distância entre eles for de 2m? 

Grandezas:  

 Diretamente proporcionais            

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Uma vara de 5 m, colocada em posição vertical, projeta no chão uma sombra 

de 3,5m. Calcule a altura de um prédio que, na mesma hora e o mesmo local, 

projeta uma sombra de 12,6m. 

Grandezas:  

 Diretamente proporcionais             

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. Cinco pedreiros constroem uma casa em 300 dias. Quantos dias serão 

necessários para que 10 pedreiros construam essa mesma casa? 

Grandezas:  

 Diretamente proporcionais           

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Este é um momento para aprofundarmos as discussões realizadas até o 

momento. Aproveite o espaço para organizar suas ideias sobre o que foi 
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estudados até aqui. 

Utilize as questões abaixo para orientar seu texto: 

Sempre é possível afirmar que duas grandezas são diretamente ou inversamente 

proporcionais? 

Quais as principais características das grandezas diretamente proporcionais? 

E das grandezas inversamente proporcionais? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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 Você já ouviu falar da história do numero de ouro?   

Este número é             

 

e    representado pela  a letra Grega( fí ou Phi ) 

A história deste enigmático número perde-se mitologia da antiguidade. No Egito 

as pirâmides de Gizé foram construídas tendo em conta a razão áurea: sendo 

esta, a razão entre a altura de uma face e metade do lado da base da grande 

pirâmide é igual ao número de ouro. O Papiro de Rhind (Egípcio) refere-se a uma 

«razão sagrada» que se crê ser o número de ouro. Esta razão ou seção áurea 

surge em muitas estátuas da antiguidade.  

Construído ha muitas centenas de 

anos depois (entre 447 e 433 a. C.), o 

Partenon Grego, templo 

representativo do século de Péricles 

contém a razão de Ouro no retângulo 

que contêm a fachada (Largura / 

Altura), o que revela a preocupação 

de realizar uma obra bela e 

harmoniosa.  

Fonte: Google imagens 

O escultor e arquiteto encarregado da construção deste templo foi Fídias. A 

designação adotada para o número de ouro é a inicial do nome deste arquiteto. 

Um exemplo desta maravilha é o fato de que se desenharmos um retângulo cujos 

lados tenham uma razão ente si igual ao número de Ouro. Este pode ser dividido 

num quadrado e noutro retângulo em que este tem, também ele, a razão entre os 

dois lados igual ao número de Ouro. Este processo pode ser repetido 

indefinidamente mantendo-se a razão constante.  

Também na arte no período renascentista, acredita-se que Leonardo da Vinci 

pinta o seu mais famoso quadro, a Mona lisa, trazendo a harmonia e o equilíbrio   

baseando-se na proporção matemática consideradas como padrão clássico de 

beleza. Estabelece as proporções do retângulo áureo para este padrão de belo 
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ideal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google imagens 

Agora é a sua vez: 

Podemos dizer que a proporção áurea esta presente em praticamente tudo a 

nossa volta por exemplo: na natureza, na arte, na arquitetura, na fotografia dentre 

outros. É uma proporção especifica entre a medida de dois seguimentos que 

podemos assim traduzir. "O TODO ESTA PARA A MAIOR PARTE ASSIM 

COMO A MAIOR PARTE ESTA PARA A MENOR PARTE".  

Baseando-se nas afirmações acima construa uma relação matemática das 

medidas da proporção áurea e em seguida resolva a seguinte situação problema: 

uma foto ampliada em forma retangular, tem em sua base 1m. Deseja-se fazer 

uma moldura com as medidas na proporção áurea. O que fazer? 

Obs: as medidas da proporção áurea da moldura devem ser internas. 
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Deseja-se encontrar a altura de uma árvore utilizando-se a mesma estratégia 

utilizada por Tales. Observe o desenho e, em seguida, encontre a altura da árvore. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Gloogle imagens 

Agora com auxilio de uma trena e as orientações do seu professor, descubra você 

mesmo a altura de algum ponto inacessível da sua escola. Pode ser uma árvore, 

uma parede, uma escada, uma torre etc. Após ter feita as medições necessárias 

faça os cálculos necessários. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Você já deve ter ouvido falar de Escalas. Elas podem ser encontradas em mapas, 

projetos arquitetônicos, maquetes e outras aplicações nas quais precisamos 
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reduzir as medidas reais de um objeto ou de forma proporcional. Desta forma são 

preservadas as características o objeto ou figura original. Como você na atividade 

4 da seção 2.  

Além da matemática, poderemos também utilizar alguns instrumentos que nos 

ajudará no dia a dia das atividades profissionais de vocês enquanto Técnicos em 

edificações: 

Trena e o Metro articulado Escalimetro e Régua -  instrumentos bastante 

utilizados na construção civil, na arquitetura e nas edificações  

 

 

 

 

 

Fonte: Google imagens – Trena de 7,5 m   Metro articulado 

 

 

 

 

 

 

 

Escalimetro triangular        Régua angular 
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O escalímetro triangular nº 1 é utilizado na engenharia e na arquitetura. Ele possui 

as seguintes escalas 1:20; 1:25; 1:50; 1:75; 1:100; 1:125. Sendo duas escalas em 

cada face. 

 

Fonte: Google imagens – Escalimetro triangular 

Baseando-se nas medidas proporcionais de cada face da escala, descubra em 

quais das duas possíveis escalas foram desenhados os quadrados abaixo: 
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Para definirmos melhor uma Escala podemos trazer a definição dada pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (NBR- 8196 para desenhos 

técnicos). 

Escala - É a relação da dimensão linear de um elemento e/ou um objeto 

apresentado no desenho original para a dimensão real do mesmo e/ou do próprio 

objeto.  

Para saber! 

Sejam os seguintes elementos: 

D  Um comprimento retirado do objeto real. 

d  O comprimento no desenho correspondente a D. 

A escala do desenho é calculada fazendo-se: 

D

d
 ou d:D, lê-se escala d para D e se utiliza simplificar a fração por d. 

Objeto real 

 

16 cm 

 

Desenho 

 

Podemos afirmar que o desenho está na escala  ou, simplesmente,  ou 1:4. 

Isto significa que o objeto real é 4 vezes maior que o desenho. 
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SEÇÃO 3: Outras ideias de proporcionalidade 

1. Observe a miniatura produzida por indústrias de brinquedos:  

Legenda: Ferrari - Felipe Massa com 14 cm de comprimento - Escala 1:32 

 

 

 

 

 
Fonte: Google imagens  

 

a) Se a industria fabricou a miniatura da Ferrari com 14cm baseando-se no seu 

tamanho real. Então, qual é o seu tamanho real?  Junte com seu colega e analise 

como você chegar ao tamanho real da Ferrari de Felipe Massa. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. É muito comum em muitas atividades profissionais a necessidade de reduzir ou 

ampliar objetos que estejam no seu tamanho natural. Manter as proporções 

adequadas torna possível e viável a execução de determinada obra a peça que 

venha ser fabricada.  

Para a construção civil o mais comum é reduzirmos os objetos para tornar 

possível a sua demonstração em forma de desenho nas plantas de projetos. Na 

mecânica de precisão, em peças muito pequenas é imprescindível que o objeto 

em seu tamanho natural, sofra uma ampliação para tornar possível observar todos 

os seus detalhes construtivos. Vejamos as situações a seguir: 
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Na planta baixa de uma casa devemos reduzir o seu tamanho natural para que 

seja possível o representá-la no papel. 

 

 

 

 

 

 

 

Para saber as medidas que estão apagadas, um arquiteto precisa descobrir em 

qual escala o desenho foi feito e, para isso, deve utilizar uma régua. 

a) Qual a escala utilizada pelo projetista? 

b) Qual o valor, em metros, das medidas apagadas? 

c) Calcule a área de cada um dos cômodos da casa. 

d) Qual é área das paredes demonstrada pela linha de corte AA 

 

3. Existem diferentes traços de argamassas, de acordo com seus usos. A tabela a 

segui apresenta alguns desses traços e suas aplicações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traços das argamassas para assentamento 

Aplicação Traço 
Rendimento por lata de 

cimento 

Paredes de tijolos 

cerâmicos de 6 ou 

8 furos 

1 lata de cimento; 2 latas de cal; 8 

latas de areia 
16 metros quadrados 

Azulejos 
1 lata de cimento; 1 lata e meia de cal; 

4 latas de areia 
7 metros quadrados 

Reboco 
1 lata de cimento; 2 latas de cal; 9 

latas de areia fina 
35 metros quadrados 
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A tabela mostra a proporção de alguns traços utilizados para o preparo de 

argamassas para assentamento ou revestimento, utilizadas em obras. 

a) Calcule a quantidade de areia a ser utilizada para se construir uma parede 
retangular com medidas 12m x 3m.        

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

b) Calcule a quantidade de cal a ser utilizada no assentamento de azulejo de 
uma cozinha de 4m x 3,5m. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

c) Calcule as quantidades de cal e areia fina a serem utilizadas no reboco das 
paredes de um quarto retangular de 3,5m x 5m. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4.  Uma agulha de injeção por exemplo, é muito pequena para representá-la em 

desenho natural com todos os seus detalhes. Assim, para tornar  visível todos os 

seus detalhes originais, é necessário ampliarmos em desenho, o seu tamanho 

natural para que possamos fabricá-la com todos os seus detalhes de construção: 

 

 

 

 

Então pense! Se a agulha foi ampliada na escala de 2:1 e suas medidas estão em 

milímetros, qual a sua real dimensão? 

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Você sabe o que são maquetes? Pesquise no dicionário e depois leia o texto ao 

lado: 

Maquete da Catedral da Bênção - Taguatinga – Df 
Projeto do Arq. Renato Matos Bittencourt 

Brasilia – DF 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

a) Nesta maquete a escala utilizada foi de 1 para 200 (1:200). Qual o tamanho na 

maquete das dimensões mostradas no texto? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Na maquete, uma árvore aparece, por exemplo, com  

15 cm de altura. Qual é a altura real da árvore em metros? 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

O projeto da Catedral da Benção, sede 
mundial presidida pelo Missionário Doriel 
de Oliveira, teve como característica a 
fusão entre a estrutura circular de um 
templo já existente com um complexo 
programa de necessidades e atividades 
a serem desenvolvidas no local.  

O projeto será executado em etapas, 
sendo a primeira (já concluída) a 
ampliação do Templo original, com a 
execução de uma cobertura que deveria 
vencer um vão livre de 50m de diâmetro 
e 70m no sentido longitudinal.  

Fonte: www.carlosfreire.com.br/ 
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c)    Vejamos a seguinte situação de nosso dia-a-dia na qual empregamos uma 

ideia de proporcionalidade    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google imagens 

 

 

 

 

 

Fonte: Google imagens 

Discuta com seu colega e tente analisar os gráficos e resolver as questões 

propostas: 

a) Qual é a razão entre as quantidades de calorias gastas ao ficar sentado e ao 

jogar basquetebol? 

_______________________________________________________________ 

b) Qual a razão entre as quantidades de calorias gastas ao cavalgar e ao correr? 

_______________________________________________________________ 

A imagem ao lado, mostra varias 

atividades esportivas  que podemos 

fazer para  nos mantermos saudáveis e 

fortes.  Logo em seguida é mostrado 

também um gráfico nos informa a 

quantidade de calorias gastas por uma 

pessoa, no período de 01 hora, quando 

sãos feitas algumas dessas atividades. 
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c) As razões obtidas nos itens (a e b) formam uma proporção? 

_______________________________________________________________ 

d) Qual é a razão entre as quantidades de calorias gastas ao ficar sentado e ao 

nadar? 

_______________________________________________________________ 

e) Qual é a razão entre as quantidades de calorias gastas ao nadar e ao correr 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

7. Descubra a distância real aproximada entre as cidades do Rio de Janeiro a 

Brasília no recorte do mapa abaixo. Sabendo que a escala usada para fazer o 

mapa foi de 1cm para cada 500km e que esta distância aparece no mapa de 

1,7cm 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imenes&Lellis.Livro de matemática 7º ano ensino fundamental.  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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8. Resolva o seguinte problema: você recebeu a incumbência de compor o custo  

dos revestimentos dos pisos da planta baixa de uma residência. Sabendo que o 

assentamento dos pisos dos dois quartos e a varanda serão revestidos com pisos 

330x330mm. Calcule o custo total para assentamento do piso, considerando a 

composição de custos das tabelas estudas na seção 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. Seu pai para realização do sonho da construção casa própria, estava em 

negociação na compra um terreno com uma imobiliária.  Na duvida de qual seria a 

dimensão real do terreno que gostaria de comprar, lhe mostrou a planta do 

loteamento. 
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a) O terreno é o de número um, destacado em amarelo. Tem as seguintes 

medidas 8cm de frente com a avenida Ipê, 5 cm de frente com a rua Araçás e 6 

cm fazendo divisa com o terreno dois da quadra A. Sabendo que o loteamento 

esta na escala de 1:500, informe ao seu pai as dimensões reais do terreno. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Google imagens: formatação de lote 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

b) Sabendo que o terreno que seu pai quer comprar fica na cidade de Marataizes, 

ele também deseja saber há que distância o imóvel fica da capital Vitória.   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Atenção!   

Você precisará fazer uma pesquisa no mapa do Espírito Santo. Solicite ao seu 

professor uma visita até a biblioteca e procure num Geoatlas    

 

Solucione o seguinte problema prático fazendo o uso de um régua ou de um 

escalimetro. 

Logo abaixo, esta sendo apresentado a você, uma parte de um projeto elétrico 

onde é necessário fazer o levantamento de quantos metros de tubo serão usados 

para passar posteriormente a fiação da instalação elétrica.  

- Tenha como base o pé direito da residência de 2,80m; 

 - As demais medidas conforme o desenho; 

-  Adote como margem de segurança 10% no total tubos medidos por você 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Após a conclusão dessa ficha de estudo sobre a proporcionalidade qual ou quais 

conclusões chegaram sobre a aplicação desses conceitos no dia a dia da 

atividade profissional de vocês enquanto técnicos de edificações. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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