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Dos gregos a Kant308

Filosofia significa “amor ao saber”. Os filósofos
fazem perguntas fundamentais sobre o mundo e a
vida humana: por que as coisas acontecem como
acontecem? Que podemos conhecer e como
podemos conhecer? Tentam responder a estas
perguntas usando mais da reflexão do que de
doutrinas religiosas ou de descobertas científicas.

Santo Agostinho de Hipona
(354-430 d.C.) Norte-africano
Santo Agostinho fundiu ideias
dominantes em seu tempo –
incluindo a de que a disciplina
moral e intelectual nos aproxima
de Deus – com as
primeiras crenças
cristãs. Suas
ideias foram as
bases da
filosofia cristã
da Idade Média
e das ideias
protestantes da
Reforma.

▼ ▼

Platão (c.427-
347 a.C.) Grego
Segundo Platão,
todos os objetos neste
mundo são cópias de
“Formas Ideais” que
existem em um mundo
imutável, além do
tempo e do espaço.
O conhecimento
dessas formas é
implantado em
nossa mente ao
nascermos, e o
saber é um processo de
descobrir esse conhecimento. Suas
ideias foram a base de muitos
debates filosóficos posteriores.

São Tomás de Aquino
(c.1225-1274 d.C.) Italiano
Aquino inspirou-se nas
traduções das obras de
Aristóteles. Acreditava 
que nossos sentidos
proporcionam o
conhecimento da realidade. 
Sua fusão do cristianismo com as ideias 
de Aristóteles é a base da doutrina católica de
que fé e razão não são incompatíveis.

Sócrates (c.469-399
a.C.) Grego Suas ideias
são conhecidas
sobretudo pelos textos
de seu discípulo Platão.
Ele propunha o 
debate como forma de
atingir o verdadeiro
conhecimento. Idealizou
um método de ensino
por meio de perguntas
sistemáticas – o
“método socrático”.

▲

René Descartes (1596-
1650) Francês Descartes
assinala o início da filosofia
moderna. Criou um
sistema de conhecimento
baseado apenas no
raciocínio. Fundamentais
para seu pensamento
foram as teses de que
mente e corpo são
substâncias distintas
– teoria conhecida
como dualismo – e
de que Deus
implanta ideias em
nossa mente, que
podemos redescobrir
pela razão.
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Pensamento ocidental 450 a.C.-1800 d.C.
Aristóteles (384-322 a.C.) Grego
Discípulo de Platão, Aristóteles
propunha que o único mundo do
qual o homem podia estar seguro
era aquele em que vivia e que
descobria através da 
observação e da 
experiência. Concluiu 
que todas as coisas 
têm duas qualidades 
– matéria e forma. 
A forma organiza a 
matéria em objetos 
reconhecíveis. Só o 
divino existe como 
“forma perfeita e 
sem matéria”.

MOVIMENTOS-CHAVE
Escola Datas Área Argumento-chave

Filósofos analíticos Século XX Europa Os problemas podem ser esclarecidos pela análise da linguagem.

Céticos Séculos IV-II a.C. Grécia Sentidos e razão são tão enganosos que não temos certeza de nada.

Cínicos Século IV a.C. Grécia Só o que interessa é a distinção entre valores verdadeiros e falsos.

Empiristas Século XVIII Europa As ideias não são inatas, mas adquiridas pelos sentidos e pela experiência.

Epicuristas Séculos IV-III a.C. Grécia A indiferença ante o sofrimento é o maior bem da vida. 

Escolásticos Idade Média Europa O raciocínio de Aristóteles não é incompatível com a fé cristã.

Estoicos Séc. III a.C.- Grécia O mundo é governado pela natureza e devemos aceitar o destino.
Séc. II d.C. e Roma

Existencialistas Séculos XIX-XX Europa Em um mundo sem verdades fixas, devemos inventar-nos e reinventar-nos.

Pós-modernistas Século XX Europa Só se pode descobrir o significado das palavras analisando as crenças 
e suposições (estruturas de pensamento) subjacentes ao que se diz.

Pragmatistas Século XIX EUA A verdade de uma crença depende da utilidade de sua aplicação prática.

Racionalistas Século XVIII Europa As únicas verdades dignas de confiança são as que podem ser provadas 
logicamente.

Utilitários Século XIX Grã-Bretanha Uma ação é moralmente correta quando leva maior felicidade ao maior 
número de pessoas.

▼

▼

▼
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Baruch Spinoza (1632-1677)
Holandês Spinoza acreditava que
Criador (Deus) e criatura provêm 
da mesma substância. Isso torna
impossível que mente e corpo 
sejam substâncias distintas. Mente 
e corpo, Deus e natureza, são 
dois modos de uma única
substância infinita.

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)
Alemão Leibniz, o grande racionalista,
acreditava que há dois tipos de verdade: 
as verdades do raciocínio e as de fato. Com

isso, queria dizer
que uma afirmação
pode ser
verdadeira se for
internamente lógica
(afirmação
“analítica”), ou se
se relacionar com
fatos externos que
são verdadeiros e
verificáveis
(afirmação
“sintética”).

RELAÇÃO COM OS MOVIMENTOS

Não pertencem a movimento algum

Empiricistas

Racionalistas 

Escolásticos

▼

Immanuel Kant (1724-1804) Alemão
Considerado o maior filósofo do
século XVIII, Kant opunha-se aos
racionalistas e aos empiristas.
Acreditava que as sensações
são processadas pela mente e
produzem experiência e
que só podemos conhecer
as coisas com que nossos
sentidos lidam. Outras
coisas, como Deus, podem
existir, mas não temos como
saber sobre elas.

John Locke (1632-1704) Inglês Locke
propunha que todas as ideias
provinham da experiência, seja ela
externa (sensação) ou interna (reflexão),
refutando, pois, o inatismo das ideias.
Ele as dividia em simples e complexas. 
As simples não são imaginadas, mas
recebidas passivamente, como a ideia
de uma pedra, uma casa, e assim por
diante. As complexas compõem-se 
de ideias simples que imaginamos
ativamente, como a honra e a justiça.
Acreditando que sem Deus a moral se
reduz a uma questão de gosto, afirmava
que sua filosofia levava a Deus.

David Hume (1711-1776) Escocês
Hume adaptou o pensamento de
Berkeley para fins céticos. Como não
podemos saber se o mundo material
existe de fato, não podemos ter
certeza de nada. Hume aplicou seu
ceticismo ao questionamento tanto da
existência de Deus quanto das ideias
comuns de causa e efeito: “Todo nosso
raciocínio sobre causa e efeito deriva
apenas do costume”, observou. Na
prática, porém, relaxou seu ceticismo o
suficiente para aceitar que a vida
humana existe.

George Berkeley (1685-
1753) Irlandês Berkeley,
bispo da Igreja irlandesa,
dizia que só o “conteúdo”
da experiência percebida
em nossa mente existe de
fato. Assim, para as coisas
que existem, tem de haver
um perceptor. Mas, como 
as coisas existem
independentemente de
serem por nós percebidas,
tem de haver um Perceptor
onipresente. Portanto, tudo o
que existe é uma ideia na
mente de Deus.

▼

144-145 A Grécia Antiga

154-155 A Idade Média

170-171 A era dos Reis

304-305 Religiões

ver também
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414 Princípios de Geometria As propriedades da linha e da forma

A geometria é o ramo da
matemática que estuda a natureza
de linhas, pontos, superfícies 
e sólidos. Essenciais à sua
compreensão são as definições dos
diferentes tipos de ângulos e
formas, algumas apresentadas por
matemáticos gregos já no século
XVI a.C. Eles estabeleceram muitos
princípios que ainda continuam
sendo usados. Até recentemente, a
maior parte da geometria ensinada
nas escolas era a descrita por
Euclides no século III a.C.

ÂNGULOS

LINHAS

TRIÂNGULOS

Triângulo equilátero
O que possui os três
lados iguais e todos os
três ângulos internos
medem 60º. Há três
eixos de simetria.

Soma dos ângulos Como a soma
dos ângulos internos de um triângulo
é sempre igual a 180º, pode-se
calcular o ângulo que falta, a: 180 -
80 - 40 = 60. Os ângulos externos
(140 + 120 + 100) somados são
iguais a 360º.

Triângulo escaleno
O que tem todos os
ângulos e lados desiguais.
Sem eixos de simetria.

Triângulo acutângulo O
que tem todos os ângulos
agudos (menos de 90º).

Triângulo retângulo O
que tem um ângulo de
90º exatos – ângulo reto.
O lado oposto ao ângulo
reto (o mais longo) é
chamado hipotenusa.

Triângulo obtusângulo
O que tem um ângulo
obtuso (com mais de 90º
e menos de 180º).

Triângulo isósceles
O que tem pelo menos
dois lados iguais e dois
ângulos iguais. Há um eixo
de simetria.

Polígono formado por três vértices e três
lados. A soma dos três ângulos internos de
um triângulo é sempre 180o (ver diagrama à
direita). Há seis tipos básicos de triângulo:

Ângulo é o espaço formado por duas retas que se encontram ou
se cruzam. O ponto comum em que se encontram ou se cruzam
chama-se vértice. Os ângulos são medidos em graus (0). Há seis
tipos básicos de ângulo:

A linha liga dois ou mais pontos. Só tem
uma dimensão – comprimento – e pode
ser reta ou curva. 

O ponto é uma posição no espaço. Não
tem dimensões – comprimento, largura
ou profundidade. 

Eixo ou reta de simetria Dá-se à reta que divide
uma forma simétrica (por exemplo, um triângulo
isósceles) em duas metades refletidas (espelho) o
nome de reta de simetria.

Paralela Duas ou mais retas que mantêm constante
a distância entre si ao longo do comprimento em
direção ao infinito são paralelas. Por convenção, são
usadas marcas de setas para indicar retas paralelas.

Perpendicular Uma reta, cuja
interseção com outra forma um 
ângulo reto (90º), é perpendicular à 
segunda reta.

�
�

Ângulo esférico O que
tem exatamente 360o.

Ângulo de reflexão
O que tem mais de 180o

e menos de 360o.

Ângulo raso O que mede
exatamente 180o.

Ângulo obtuso O que
tem mais de 90o e menos
de 180o.

Ângulo reto Mede
exatamente 90o e é
formado por duas
retas perpendiculares.

Ângulo agudo O que
tem menos de 90o.

a
120°

140°
80°

40°

100°

Tangente A linha reta que toca um ponto de uma
curva, ou de uma superfície, mas não a corta.
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QUADRILÁTEROS

Retângulo
Quadrilátero cujos
ângulos internos são
todos retos. Formado
por lados opostos
paralelos e do mesmo
comprimento.

Quadrado Retângulo em
que os lados são iguais
entre si, de igual
comprimento, e cujos
quatro ângulos são retos.

Paralelogramo
Quadrilátero plano cujos
lados opostos são
paralelos e de igual
comprimento.

Isósceles
Quadrilátero em que
dois lados adjacentes
têm o mesmo
comprimento e os
ângulos opostos 
são iguais. 

Quadrilátero é uma forma plana fechada dos quatro lados (também descrita
como polígono de quatro lados). A soma dos quatro ângulos internos de
um quadrilátero é sempre 3600. Há seis tipos básicos de quadriláteros:

A geometria também estuda linhas curvas e formas, tanto as planas (por exemplo,
círculos) quanto as sólidas (por exemplo, esferas) por elas limitadas. Os termos
seguintes descrevem as formas curvas e suas características:

Círculo Forma plana
limitada por uma
circunferência. Todos os
pontos da circunferência
são equidistantes do
centro do círculo.

Raio Segmento de reta que
une o centro de um círculo
a qualquer ponto em sua
circunferência. O termo
também é usado para
descrever o comprimento
desse segmento.

Esfera Figura sólida
limitada por uma
superfície esférica.
Todos os pontos da
superfície esférica são
igualmente distantes
do centro da esfera.

Elipse Também
chamada de oval. Em
termos matemáticos, a
elipse é um corte
transversal feito em um
cone (ver à direita), corte
este que não passa pela
base do cone e não é
paralelo a ela.

Eixo maior Eixo longo de
uma elipse. Reta que
passa pelo centro da
elipse, divide-a em duas
metades iguais e une os
dois pontos opostos mais
distantes entre si em sua
circunferência.

Corda Reta que une
quaisquer dois pontos na
circunferência.

Diâmetro Corda que corta
o centro de um círculo. O
termo também é usado
para descrever o
comprimento de qualquer
corda que passe pelo
centro do círculo.

Circunferência Linha que
marca o perímetro (limite)
de um círculo. O termo
também é usado para
descrever a distância em
volta do perímetro.

Eixo menor Eixo curto de
uma elipse. Reta que
passa pelo centro da elipse
– formando ângulos retos
com o eixo maior – e une
os dois pontos opostos
mais próximos entre si na
circunferência.

Elipsóide Também
chamada de “ovoide”.
Forma sólida em que todos
os cortes transversais são
elipses ou círculos.

Cilindro Sólido tubular
limitado por uma superfície
cilíndrica fechada que
possui seções transversais
circulares.

Qualquer forma plana limitada por três ou mais
retas fechadas. Um polígono regular, como o
quadrado (quadrilátero regular), tem lados iguais e
ângulos internos do mesmo tamanho; um polígono
irregular, como o trapézio (quadrilátero irregular),
tem lados e ângulos diferentes.

Dá-se o nome aos polígonos segundo o número
de lados que possuem. Quanto maior o número de
lados, maior a soma de seus ângulos internos.
Entretanto, a soma de seus ângulos externos (ver
Triângulos, página anterior) é sempre 360°.

Polígonos

Nome  Número de lados Soma dos ângulos internos

Triângulo Três 180°
Quadrilátero Quatro 360°
Pentágono Cinco 540°
Hexágono Seis 720°
Heptágono Sete 900°
Octágono Oito 1.080°
Eneágono Nove 1.260°
Decágono Dez 1.440°

Cone Sólido que tem
como base um círculo e
lados curvos que se
estreitam até um ponto
no ápice (topo).

412-413 Números e sequências

482-483 Escalas e medidas

ver também

Losango 
Paralelogramo de 
lados iguais, com 
lados opostos paralelos.
Os ângulos opostos 
são iguais.

Trapézio Quadrilátero com
dois lados paralelos de
comprimento diferente. Se
os dois outros lados não
paralelos têm o mesmo
comprimento, chama-se
trapézio isósceles.
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Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-
1831) Alemão Reagindo contra Kant,
Hegel acreditava que tudo o que existe é
cognoscível: se alguma coisa é
incognoscível, como podemos dizer que
ela existe? Ele pensava que a história
tinha uma estrutura racional,
compreensível, que levava tudo consigo
em um processo de destruição e criação
que conduzia a um status superior – a

Ideia Absoluta; um processo de
contradição e desenvolvimento
(processo dialético) que conduz
à autorrealização.

Pensamento Ocidental 1800-2000 Do legado de Kant ao pós-modernismo

John Stuart Mill
(1806-1873) Britânico Mill, o
grande economista e filósofo
político utilitarista, defendia a
liberdade do indivíduo contra o
estado e a sociedade – desde
que isso “não se torne
em si um
problema”. 
Foi também 
o primeiro a
defender
direitos iguais
para as
mulheres.

Sören Kierkegaarde
(1813-1855)
Dinamarquês
Kierkegaarde rejeitou
o conceito de
inevitabilidade
histórica de Hegel,
enfatizando o primado
da experiência
individual.

Estética Estudo filosófico da arte 
e do belo.
Afirmação a posteriori Afirmação
validada pela verificação dos fatos.
Afirmação a priori Afirmação que 
é válida por sua lógica interna, 
sem referência a fatos ou 
experiência externos.
Dialética Raciocínio por meio de
perguntas e respostas, como usado por
Sócrates; também designa o processo
identificado por Hegel e pelo qual

aspectos aparentemente contraditórios
do conhecimento e da experiência
(“tese” e “antítese”) produzem um todo
inclusivo (“síntese”).
Materialismo dialético Aplicação por
Marx da dialética de Hegel à análise da
história e política humanas.
Epistemologia Ramo da filosofia que
trata do que conhecemos e como
conhecemos.
Ética Ramo da filosofia que trata de
questões que orientam a conduta humana.

Lógica Ramo da filosofia que 
estuda a própria tese raciocinada –
seus conceitos, métodos e regras.
Metafísica Ramo abstrato da 
filosofia que trata da natureza 
última da existência, além da 
realidade sensível.
Ontologia Ramo da filosofia que
indaga sobre o ser em si mesmo.
Afirmação sintética Afirmação cuja
verdade é determinada pela
verificação empírica.

TERMOS-CHAVE

Em meados do século XVIII, à medida
que as ciências se desenvolviam, a
filosofia foi-se tornando menos
centrada na solução de todos os
mistérios do mundo. Concentrou-se
cada vez mais na análise dos processos
de pensamento e raciocínio humanos,
examinando como nossa visão do
mundo colore nossa compreensão
dele, limitando com isso nossos
poderes de objetividade.

Arthur Schopenhauer
(1788-1860) Alemão
Refutando Hegel e
reverenciando Kant,
Schopenhauer foi o maior
pessimista da filosofia.
Acreditava que a força
propulsora em toda a vida é
a “vontade” – de viver ou
reproduzir-se, por exemplo –,
o que nos torna escravos
dos nossos desejos e
medos. A única fuga é a
morte – ou a arte, que nos
eleva para fora de nós
mesmos.
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Karl Marx (1818-
1883) Alemão Marx
retomou a ideia do
processo dialético de
Hegel e adaptou-a
para explicar toda

transformação histórica como
resultado de forças materiais
(econômicas). Chamou esse
processo de materialismo
dialético, que segue leis
“científicas” de desenvolvimento.

John Dewey (1859-
1952) Norte-americano
Dewey foi
originalmente um
seguidor das
ideias de
Hegel, mas
depois
rejeitou-as em
favor da teoria
de que a
natureza, tal
qual a sentimos
comumente, é a realidade
última. As ideias e crenças
só são verdadeiras na
medida em que tenham
efeitos observáveis no
mundo aqui e agora.

1850▲

▼
▼

▼

▼

▼
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Bertrand Russell (1872-1970) Inglês
Russell, professor de Wittgenstein, foi
primeiro e acima de tudo um
matemático. Usando uma lógica
rigorosa, derivada em
parte da matemática,
tentou uma redução
sistemática do
conhecimento,
linguagem e
experiência humanos 
a seus elementos 
mais simples.

Ludwig Wittgenstein (1889-1951)
Alemão A obra inicial de Wittgenstein
visava a completar a obra de Kant e
Schopenhauer, pondo as ideias deles
sobre os mundos incognoscíveis em
uma base lógica pela análise da
linguagem. Afirmava que como as
cores de uma paisagem pintada se
assemelham à realidade, a linguagem
descreve o mundo
com as formas
lógicas das
palavras.

RELAÇÃO COM OS MOVIMENTOS

Não pertenceu a movimento algum

Pragmáticos

Filósofos analíticos

Pós-modernistas

Utilitaristas

Existencialistas
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Jacques Lacan (1900-
1980) Francês O filósofo e
psicanalista francês Lacan
acreditava que o eu, incluindo
o inconsciente, é instável,
formado por uma rede de
linguagem e costume social. A
“desconstrução” da linguagem
e outros sinais é portanto a
chave de todo entendimento.

170-171 A era dos reis

176-177 A Revolução Industrial

312-313 Psicologia

ver também

Jacques Derrida (1930- )
Francês Oponente decidido da
busca da verdade ou sentido
filosóficos últimos, Derrida criou
a “desconstrução”, técnica para
analisar textos filosóficos e
identificar as crenças
metafísicas não declaradas por
trás deles. Sua causticidade e
obscuridade fizeram dele uma
figura controvertida.

Friedrich Nietzsche (1844-1900) Alemão
Nietzsche rejeitava os valores recebidos,
sobretudo os cristãos, com sua ideia do
Super-homem de vontade forte, que podia
reconhecer que o universo não tem sentido
– até que ele próprio lhe dê valor. Nietzsche
também 
louvava a arte 
como suprema 
atividade do ser 
humano. 
Atribui-se a ele 
uma reputação 
ilegítima de
nazista, fruto da 
deturpação de 
suas doutrinas 
promovida pelos 
seguidores 
de Hitler.

▼

Jean-Paul Sartre (1905-1980) Francês
Seguindo Kierkegaarde, Sartre dizia que em
um mundo de indesejada liberdade, sem
qualquer propósito visível, temos de nos criar
a nós mesmos criando nossos próprios
valores. Conseguimos isso pelas opções que
fazemos – ou evitamos fazer – sobre a forma
de conduzir nossa vida.

▼

▼

▼

▼

▼
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416 Geometria prática Trabalhando com triângulos, círculos e esferas

A geometria de Euclides e seus antecessores tem muitas
aplicações práticas. A trigonometria, ciência que mede
os ângulos, baseada num teorema de 2.500 anos,
formulado por Pitágoras, é usada há séculos para

determinar alturas, ângulos e distâncias. Além disso,
existem inúmeras fórmulas gregas que são bastante 
úteis para calcular as áreas e volumes de, por exemplo,
círculos e esferas.

Pitágoras (c.572-497
a.C.) formulou um célebre
teorema para calcular o
comprimento do maior
dos lados – conhecido
como hipotenusa – de um
triângulo retângulo.
Segundo o Teorema, o
quadrado do
comprimento da
hipotenusa é igual à soma
do quadrado dos outros
dois lados (catetos). 
Essa capacidade 
de estabelecer o
comprimento de um
terceiro lado conhecendo-
se o comprimento dos
outros dois é a base da
trigonometria (ver abaixo).

Para efetuar os cálculos
aqui descritos, você vai
precisar de uma
calculadora com tecla de
raiz quadrada (�). 

Se sabemos o comprimento de um dos lados de um triângulo
retângulo e o tamanho de um dos dois ângulos agudos,
empregamos essas funções para encontrar o comprimento
dos dois outros lados e o tamanho do outro ângulo agudo.

Nomeando os lados Em trigonometria, cada lado de um
triângulo retângulo é nomeado de acordo com a sua posição
em relação ao ângulo x. 

a hipotenusa é o lado mais longo, oposto ao ângulo reto. 
o lado oposto está defronte do ângulo x.
o lado adjacente é o lado restante, vizinho ao ângulo x.

Tangente, seno e cosseno Cada uma das três funções
trigonométricas – tangente, seno e cosseno – relaciona o
tamanho do ângulo x ao comprimento de dois dos lados.

Assim a tangente (tg) do ângulo x é a razão do
comprimento do lado oposto pelo comprimento do lado
adjacente. Ou seja, a tangente do ângulo x = o
comprimento do lado oposto ÷ pelo comprimento 
do lado adjacente.

Ou:
tg x =  oposto

adjacente

Exemplo: Um inspetor está a 450m da base de uma torre e
precisa olhar para cima num ângulo de 400 com o chão para
enxergar o seu topo. Qual a altura da torre? Uma calculadora
científica fornece os valores de tg, sen e cos.

Ângulo x = 400

Comprimento do lado adjacente = 450m
A incógnita é o lado oposto.
Se tg x = oposto ÷ adjacente 
tg 400 = altura ÷ 450
logo,
altura = 450 x tg 400

= 450 x 0,839 = 377,6m

EMPREGOS DA TRIGONOMETRIA

Sabe-se

Precisa-se

Fórmula

Método

o comprimento dos dois lados menores 
(a e b), neste caso 4cm e 3cm

do comprimento da hipotenusa (h)

h = �(a2 + b2)

Tome o comprimento do lado a (4cm)

Ache seu quadrado (4 x 4 = 16)

Tome o comprimento do lado b (3cm)

Ache seu quadrado (3 x 3 = 9)

Some os dois quadrados
(a2 + b2 = 16 + 9 = 25)

Ache a raiz quadrada da soma 
(h = �25 = 5); a hipotenusa será 5cm.

o comprimento da hipotenusa (h) e de um
lado menor (a), neste caso 10m e 8m

do comprimento do outro lado menor (b)

b = �(h2 - a2)

Tome o comprimento da hipotenusa (10m)

Ache seu quadrado (10 x 10 = 100)

Tome o comprimento do lado a (8m)

Ache seu quadrado (8 x 8 = 64)

Subtraia o quadrado menor do maior
(h2 - a2 = 100 - 64 = 36)

Ache a raiz quadrada de (b = �36 = 6);
o comprimento de b é 6m.

b = 3cm

a = 4cm

h
b

a = 8m

h = 10m

sen x = oposto
hipotenusa

cos x = adjacente
hipotenusa

hipotenusa oposto

x
adjacente

torre

400

450 metros

inspetor
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417CIÊNCIA E INVENÇÃO

CALCULANDO ÁREA E VOLUME

As figuras descritas pela geometria
incluem formas planas (bidimensionais)
e formas sólidas (tridimensionais).

As fórmulas para calcular a área ou o
volume dessas diferentes formas se
decompõem numa série de passos. 

Se sua calculadora não tiver tecla pi (π),
deve-se tomar 3,14159 como o valor de
pi nesses cálculos.

Círculo 

raio (r)

circunferência (c)

c = 2πr

Meça o raio 
(por exemplo,

6cm)

Multiplique por
2 (6 x 2 = 12)

Multiplique por
π (c = 12 x π 

= 37,7cm)

Círculo

raio (r)

área (a)

a = πr2

Meça o raio
(por exemplo,

6cm) 

Ache seu
quadrado 

(6 x 6 = 36)

Multiplique por
π (a = 36 x π
= 113,1cm2)

Paralelogramo

comprimento da
base (b) e altura (h)

área (a)

a = bh

Meça a largura 
da base (por

exemplo, 9cm)

Meça a altura (por
exemplo, 5cm)

Multiplique uma
pela outra

(a = 9 x 5 = 45cm2)

Triângulo

comprimento da base
(b) e altura de (h) 

área (a)

a = bh
2 

Meça a largura 
da base 

(por exemplo, 7cm) 

Meça a altura
da perpendicular (por

exemplo, 12cm)

Multiplique uma pela
outra (7 x 12 = 84)

Divida por dois
(a = 84 ÷ 2 = 42cm2), 

Cilindro

raio (r) e 
altura (h)

área da superfície (a)

a = 2πr(r + h)

Meça o raio (por
exemplo, 5cm)
e a altura (por
exemplo, 9cm)

Some o raio e a
altura (5 + 9 = 14)

Multiplique por 2
(14 x 2 = 28)

Multiplique pelo raio
(28 x 5 = 140)

Multiplique por π
(a = 140 x π
= 439,8cm2)

Cilindro

raio (r) e 
altura (h)

volume (v)

v = πr2h

Meça o raio (por
exemplo, 5cm) e a

altura (por exemplo,
9cm)

Ache o quadrado 
do raio (5 x 5 = 25)

Multiplique pela
altura (25 x 9 = 225)

Multiplique por π
(v = 225 x π 
= 706,9cm3)

Forma

Sabe-se

Precisa-se

Fórmula

Método

c

r r 

a

b

a

b

h

Esfera

raio (r)

área da superfície (a)

a = 4πr2

Meça o raio 
(por exemplo, 5cm)

Ache o quadrado do raio
(5 x 5 = 25) 

Multiplique por 4 
(25 x 4 = 100)

Multiplique por π
(a = 100 x π = 314,2cm2)

Esfera

raio (r)

volume (v)

v = 4πr3

3

Meça o raio 
(por exemplo, 5cm)

Ache o cubo 
(5 x 5 x 5 = 125) 

Multiplique por 4 
(125 x 4 = 500) 

Divida por 3 (500 ÷ 3 = 166,66)

Multiplique por π
(v = 166,66 x π = 523,6cm3)

Cone

altura (h) e raio da base (r)

volume (v)

v = πr2h
3 

Meça o raio (por exemplo, 3cm)
e a altura (por exemplo, 8cm)

Ache o quadrado do raio 
(3 x 3 = 9)

Multiplique pela altura 
(9 x 8 = 72)

Multiplique por π 
(72 x π = 226,2)

Divida por 3
(v = 226,2 ÷ 3 = 75,4)   

Forma

Sabe-se

Precisa-se

Fórmula

Método

h
a

h
a

r

h

v
r

r 

a

r 

r 

h

v
v

412-413 Números e sequências

482-483 Escalas e medidas

ver também
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