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O objetivo deste trabalho é a análise das possibilidades para o desenvolvimento de 

atividades com modelagem matemática no ensino da Função Exponencial para turmas 

do Primeiro ano do Ensino médio de forma significativa. 

Atividades elaboradas de forma que possibilitam a aprendizagem significativa pelo 

aprendiz é fundamental na construção da estrutura cognitiva, a aprendizagem por 

experiências com a construção de modelos pelo aluno é um exemplo de atividade. 

A aprendizagem significativa pretendida com esta pesquisa está posta por Ausubel 

(Moreira, 1999, p.151) quando afirma que “a aprendizagem significativa é um processo 

por meio do qual uma nova informação relaciona-se com um aspecto especificamente 

relevante da estrutura do conhecimento do indivíduo” 

E ainda para que o aprendizado seja algo constante e internalizado, é necessário que seja 

construído de forma estruturada, com significado para o aprendiz. Dessa forma o 

aprendizado passa a representar na estrutura cognitiva um ponto de ligação entre ideias 

significativas que podem contribuir com elos na construção de novos conceitos. 

Em nosso trabalho, a interação entre o que o aluno já sabe e o novo se faz mediante a 

conexão entre aprendizagem da Progressão Geométrica e a da Função Exponencial, 

utilizando um modelo que favoreça esse processo de interligação. 

  



 

O processo de modelagem utilizado nesta pesquisa baseou-se no primeiro dos três casos 

propostos por Babosa (2001). A escolha deveu-se ao fato de ser mais apropriada para o 

nível de ensino e das condições da escola, ou seja, é uma escolha pragmática. Nesse 

caso, o professor apresenta a descrição de uma situação problema, com as informações 

necessárias à sua resolução, e o problema formulado. 

Uma discussão no sentido de utilizar a metodologia de modelagem nos processos de 

ensino e da aprendizagem deve ser realizada no contexto escolar. 

A aplicação de atividades com modelagem é uma possibilidade de uma aula diferente e 

interessante.  

A modelagem é uma das alternativas para os processos de ensino e de aprendizagem 

mais significativos. Nesse trabalho apresento uma ideia da utilização da modelagem 

matemática para o ensino e aprendizagem do conceito de função exponencial. 

O texto utilizado para a atividade de modelagem foi escolhido por se tratar de um 

assunto que relaciona com a sociedade em geral. 

Os assuntos de energia pela sociedade é um dos problemas complexos que hoje 

vivemos. A relação com a produtividade e o uso dos meios naturais torna-se uma 

discussão crítica e que possibilita a análise do papel da matemática nesse processo. 

É interessante analisar o crescimento populacional, no site é possível verificar a 

quantidade de pessoas que nasce e morre diariamente. Esta equação demonstra que a 

qualidade de vida possibilita menos óbitos e mais nascimentos. Conforme os países 

também são possíveis verificar diferenças e analisar possíveis motivos para que elas 

existam. 

Estas questões são interessantes de serem trabalhadas de uma forma interdisciplinar. 

Uma análise crítica quanto ao crescimento ou não crescimento em determinados países. 

Quais relações são estabelecidas pelo mercado de consumo ou mesmo qual o reflexo 

deste processo no meio ambiente em longo prazo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PRODUTO FINAL: Uma proposta para a introdução ao conceito de função 

exponencial, utilizando a modelagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 01 

DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DO TEXTO RADIOATIVIDADE “SIM OU 
NÃO” 

 

RADIOATIVIDADE “SIM OU NÃO” 

A radioatividade, quando utilizada de forma controlada, pode trazer muitos 

benefícios para o homem. Hoje em dia ela é utilizada sob três formas básicas: 

1-Uso da energia do núcleo do átomo; 

2-Uso das radiações que têm a capacidade de atravessar a matéria e velar filmes 

(raios X);  

3-Uso da capacidade (Radioterapia ou esterilização de material médico);  

Ao mesmo tempo em que as radiações podem trazer benefícios para a 

humanidade, também podem trazer malefícios como, por exemplo, a bomba atômica.  

A Área que mais utiliza a radiação hoje em dia é a medicina, como na 

radiologia, na radioterapia e na medicina molecular.  

A incidência da radiação sobre o tecido humano pode causar câncer. 

Então surge a dúvida: por que os médicos utilizam a radiação no combate ao 

câncer? 

Embora pareça incoerente, não é. As células cancerosas são mais fracas que as 

normais, por isso uma dose controlada de radiação incidindo apenas no local do tumor 

pode matar as células cancerosas. 

Para isso, são usadas radiações provenientes da desintegração do cobalto 60 ou 

césio 137. 

O tempo para desintegração da metade dos átomos radioativos inicialmente 

presentes em qualquer substância radioativa recebe o nome de meia-vida, ou período de 

semidesintegração. 

 

 

 

 

 



 

 

Seu símbolo é T 1/2  ou P. 

Por exemplo, o cobalto 60, usado na medicina, possui meia vida igual há cinco 
anos. 

Isso significa que uma amostra de 120 gramas de cobalto 60, após cinco anos terá 
apenas 60 gramas. http://www.if.ufrj.br/teaching/radioatividade/utilizacao.html 

Questão  01 

Desde o acidente nas usinas nucleares de Fukushima-Japão, o noticiário mundial 

vem alertando para o perigo da presença dos isótopos 137Cs e 131I, sem citar outros 

isótopos, certamente presentes e mais abundantes naquelas usinas.  

Por que então se fala tanto no 137Cs (Césio 137) e no 131I (Iodo 131)? A 

explicação está no fato de que, os outros elementos possuem meia vida muito curta. Já o 
137Cs é radioativo, volátil (T fusão = 28oC) e o pior: tem meia vida de cerca de 30 anos. 

Para que um montante inicial disperso na natureza caia para aproximadamente 

1% do inicial, teríamos que esperar da ordem de 2 séculos (aproximadamente 7 meia-

vidas).  

 Hoje no Japão ainda existe a contaminação, mas para analisar os prejuízos a 
saúde da população apenas será possível daqui a cerca de dois anos, aproximadamente.  

 Não se tem uma dimensão exata da extensão do acidente, pois o Césio 
contamina o solo, que contamina outros seres vivos que são consumidos pelas pessoas e 
o Iodo 131, apesar de ter meia-vida curta, também contaminou a água, mares e seres 
vivos que são consumidos pelas pessoas.  

 http://fisicafacil.wordpress.com/2011/03/24/perigo-do-cesio-137-e-iodo-131/ 
 Texto Adaptado 
 

Item a No ano de 2071, aproximadamente, a cidade de Fukushima no Japão ainda estará 
contaminada com que porcentagem do material radioativo, levando-se em conta apenas 
o Césio 137. 

Item b Construa uma tabela descrevendo o período de semidesintegração do Césio 137, 
levando-se em conta o percentual de contaminação atual em 100%. 

 



Item c Observando a tabela, considerando que o percentual se modifica em função dos 
anos de semidesintegração do Césio 137. É possível associar a sequência obtida a uma 
Progressão Aritmética ou Progressão Geométrica?  Justifique sua resposta. 

 

Item d Se é possível à associação, qual a razão que possibilita a sequência? 

 

Item e Que número poderia ser considerado como o primeiro da sequência? 

 

Item f Qual a quantidade de termos desta sequência? 

 

Item g Identifique a Fórmula do Termo Geral da sequência obtida utilizando os números 

propostos na tabela construída. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questão 02 

O Iodo 131 sua meia-vida é curta (apenas 8 dias) e depois de cerca de 2 meses 

terá caído para 1% do montante de isótopos radioativos original porém, ao contrário do 

Césio, com o qual não temos afinidade orgânica, nosso organismo absorve iodo 

(acumula na glândula tireóide) e nesse período de 2 meses é capaz de causar câncer. 

Aqueles que têm quantidades de iodo praticamente saturada na tireóide correm menos 

risco. 

O iodeto de potássio pode ser empregado para prevenir danos à glândula 

tireóide. Quando tomado em doses elevadas, ele satura essa glândula com iodo. Isso 

evita que ela absorva o iodo-131, isótopo radiativo que provoca câncer. Por isso, o 

governo japonês tem estocado pastilhas de iodeto de potássio, que são distribuídas à 

população em caso de necessidade. 

Se uma pessoa, sem saber, continuar tendo contato com a quantidade de 120 

gramas do Iodo 131, mas esta tomando o iodeto de potássio, o qual permanece no 

organismo por 24 horas. Qual o período que deverá continuar tomando o medicamento 

para não contrair câncer? 



 

Item a Analise o gráfico e formule uma tabela com o período de semidesintegração do 
Iodo. 

 

Demonstração da Semidesintegração do Iodo 131
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Item b Quantas meias-vidas o iodo 131 passou para ter uma massa equivalente há 32 
dias? 

 

Questão 03 

Se considerarmos o último termo da sequência = f(x), primeiro termo = massa inicial, 
razão = meia vida e x a quantidade de termos que representam a repetição da razão, 
como seria possível expressar algebricamente qualquer período de semidesintegração 
utilizando estes termos algébricos? 



 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 02 
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Teoria Malthusiana 

 

 

 

A teoria demográfica formulada pelo economista inglês Thomas Robert Malthus 

(1776-1834) foi publicada em 1798, no livro Ensaio sobre o princípio da população. 

Segundo Malthus, a população mundial cresceria em um ritmo rápido, comparado por 

ele a uma progressão geométrica (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64...), e a produção de alimentos 

cresceria em um ritmo lento, comparado a uma progressão aritmética (1, 2, 3, 4, 5, 6...). 

Assim, segundo a visão de Malthus, ao final de um período de apenas dois 

séculos, o crescimento da população teria sido 28 vezes maior do que o crescimento da 

produção de alimentos. Dessa forma, a partir de determinado momento, não existiriam 

alimentos para todos os habitantes da Terra, produzindo-se, portanto, uma situação 

catastrófica, em que a humanidade morreria de inanição. 

Assim, Malthus concluiu que o ritmo de crescimento populacional seria mais 

acelerado do que o ritmo de crescimento de alimentos (progressão geométrica versus 

progressão aritmética). Além disso, chegou à conclusão que no futuro as possibilidades 

de aumento da área cultivada estariam esgotadas, pois todos os continentes estariam 

completamente ocupados pela agropecuária e, no entanto, a população mundial 

continuaria a crescer. 

Questão 01 

Segundo a Teoria Malthusiana, a humanidade tente ao caos, pois não haverá alimento 
para tamanha população. 

a) Você sabe qual a população mundial aproximadamente hoje?Entre no site: 
http://www.astronoo.com/pt/ Clique no Link: população mundial 



 

Observe o demonstrativo da população. 

a) Qual a quantidade de pessoal que existem hoje no mundo? 

Mais abaixo observe o demonstrativo de mortes e nascimentos. 

b) Qual a quantidade de nascimentos que aconteceram de 2009 – até o momento? 

c) Qual a quantidade de mortes que aconteceram de 2009- até o momento? 

d) O que você percebe entre a quantidade de nascimentos e mortes? Justifique. 

 



 

Questão 02 

Analise os gráficos e responda: 

 

POPULAÇÃO MUNDIAL E ALIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Na teoria de Malthus a população irá dobrar de 25 em 25 anos 

 

a) Analisando o gráfico de Malthus, em 25 anos iniciais do gráfico. O alimento era 
excedente? Justifique. 

b) Em que momento da quantidade de pessoas (aproximadamente) passou a faltar 
alimentos? 

c) Formule uma tabela representativa da teoria de Malthus, quanto à população, 
relacionando os anos partindo do ano de 1800 até 2050. 

 

 

 

 



 

           

           

d) Conforme a teoria de Malthus, qual é a variação que acontece na população? 

f) Utilizando a ideia de progressão geométrica, como seria possível descrever o termo 
geral da Progressão Geométrica utilizando os dados da tabela do item c 

g) Se a teoria de Malthus ao invés de dobrar a população, triplicasse, qual seria o termo 
geral da Progressão que descreva esta relação para o ano de 2050? 

h) Utilizando o Excel, esboce o gráfico que represente estes dados. 

-Digite os dados da tabela, no Excel. 

-Selecione os dados digitados e clique em gráficos, modelo de dispersão. 

- No modelo de dispersão, selecione “Dispersão com pontos de dados conectados por 
linhas suaves sem marcadores”. 

- Clique em avançar – avançar – concluir 

O gráfico obtido representa o Modelo de Malthus, se trata de um gráfico que descreve 
um crescimento populacional.. 

i) Observe a tabela a seguir, estão os dados estatísticos sobre a população mundial até o 
ano de 2055. Esboce o gráfico que represente esses dados.  

Ano População 

(Bilhões) 

1930 2 

1955 2,6 

1980 4,5 

2005 5,7 

2030 8,2 

2055 9,6 

 

j) Analisando a tabela e o gráfico é observado relações que comprovem a teoria de 
Malthus? Justifique sua resposta.  



 

 

Objetivo das Atividades com Aplicação da Modelagem  

A leitura dos textos tem como objetivo a interpretação do mesmo, de forma 

crítica, a análise e sua relação com os fatos, o que deverá ser percebido durante o 

desenvolvimento das situações apresentadas.  

A questão da radioatividade também tem como objetivo a caracterização da 

análise do processo de semidesintegração e sua relação com o meio ambiente de uma 

forma crítica fundamentada na observação do aluno quanto à descontaminação durante 

o cálculo da meia vida do produto radioativo. 

A questão do crescimento populacional é para fazer uma análise crítica da 

Teoria de Malthus em relação aos dados expostos na situação de aprendizagem, as 

relações que se estabelecem entre o modelo proposto por Malthus e a realidade. 

Visa-se também realizar uma transição do significado do Termo Geral de 

Progressão Geométrica para a ideia do conceito de função exponencial, utilizando como 

ideia âncora para a aprendizagem significativa o aprendizado do termo Geral de 

Progressão Geométrica para a construção do significado de Função Exponencial. 

O objetivo dos itens que utilizam o gráfico como forma de representação é o de 

possibilitar uma estratégia a mais de análise da situação de aprendizagem. 

A atividade pressupõe a análise do gráfico do crescimento geométrico e 

exponencial e a construção do modelo de crescimento utilizando dados obtidos. 

Ao finalizar a atividade 01, o aluno deve perceber a relação entre o Termo Geral 

da Progressão Geométrica e a expressão algébrica de Função Exponencial. 

No final da atividade 02 o aluno deve realizar análise sobre o significado do 

modelo de Malthus e verificar se é compatível com os dados da realidade do 

crescimento populacional. 
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