
 

 

Resolução da atividade principal - MAT8_14ALG03 

 
O gráfico ao lado representa a 
quantidade total necessária de 
tecido para fazer uma camisa, 
conforme o seu comprimento. Há 
outras possibilidades de 
comprimento para a camisa, além 
das medidas expressas pelos 
pontos marcados no gráfico?  
 
Organize em uma tabela alguns 
valores possíveis para o 
comprimento da camisa e a 
quantidade total necessária de 
tecido para fazê-la, incluindo as 
medidas expressas por pelo 
menos um ponto que não esteja 
marcado no gráfico. As grandezas 
comprimento da camisa e total de 
tecido são diretamente  
proporcionais?  

  
 

 
 
 
 
 

 
Resposta: 
 
Observando o gráfico, percebemos que há outras possibilidades de 
comprimento para a camisa, além das medidas expressas pelos pontos 
marcados. Para cada comprimento escolhido, existe uma quantidade total 
necessária de tecido correspondente. 
 
Organizando em uma tabela alguns valores possíveis para o comprimento da 
camisa e a quantidade total necessária de tecido para fazê-la, podemos incluir 
as medidas expressas pelos pontos marcados no gráfico. Precisamos incluir 
também as medidas expressas por pelo menos um ponto que não esteja 
marcado no gráfico. 
 
Percebemos que 0,6 : 0,5 = 0,96 : 0,8 (igual a 1,2) e que 0,7 : 0,6 = 1,12 : 0,96 
(aproximadamente 1,17). Então, escolhendo por exemplo o comprimento 0,8m, 
como 0,8 : 0,7 = 1,14 (aproximadamente), o total será dado por  
1,14 x 1,12 = 1,28m e a tabela ficará organizada conforme representação abaixo. 
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Comprimento (m)  Total (m) 

0,5  0,8 

0,6  0,96 

0,7  1,12 

0,8  1,28 

 
Observamos que os valores apresentados na tabela aumentam 
proporcionalmente e portanto, as grandezas comprimento da camisa e total de 
tecido são diretamente proporcionais.  
 
Calculando ainda 0,8 : 0,5, 0,96 : 0,6 e 1,12 : 0,7, vemos que o resultado é sempre 
1,6, que é a constante de proporcionalidade envolvida.   
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