Folha do aluno
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Números e funções

Etapa 1 Construção da mini roda-gigante
Ao lado, temos uma figura que auxiliará no processo
de construção da roda-gigante. Atente para algumas
instruções:
1.1 O disco do primeiro passo deve ter um raio R entre 5 e

4

15 centímetros e é necessário traçar nele dois diâmetros
perpendiculares. O furo no centro do disco tem de per
mitir a passagem de um lápis;
1.2 Sugerimos que o disco da base tenha aproximadamente
6 cm de raio;
1.2 O passo 4 representa o suporte da roda-gigante. O tama
nho de h deve ser um pouco superior ao tamanho do
raio do disco maior;
1.4 Faça um reforço de papelão no minitransferidor que foi
entregue e monte a roda-gigante, como na parte 7 da
figura.
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fig. 1 Procedimento de construção da roda-gigante.
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Etapa 2 O sobe-e-desce da roda-gigante
Agora vamos coletar alguns dados. Para isso, faça uma
tabela de 20 linhas e 2 colunas, como a sugerida a
seguir:
Altura (cm)

Ângulo (radianos)

2.1 O zero do transferidor deve estar alinhado ao eixo h do

suporte. Escolha uma das tampinhas e a coloque na
posição 0 do transferidor;
2.2 Registre na tabela a altura da tampinha escolhida e o
ângulo em que ela se encontra. Nesse caso, o primeiro
dado será Altura = h e Ângulo = 0. Gire sua roda-gigante
e meça novamente o valor da altura e do ângulo.
Complete a tabela preenchendo com os valores obtidos
após, no máximo, duas voltas na roda-gigante;
2.3 Faça então outra tabela 20 × 2, que será denominada
“Altura × Comprimento percorrido”;
2.4 Voltando a tampinha na posição 0, faça o seguinte
procedimento: você vai marcar o comprimento percor
rido, usando, para obter este dado, um barbante e uma
régua.

Números e funções

Etapa 3 Construção dos gráficos
3.1 Com os dados das tabelas, faça dois gráficos em planos

cartesianos diferentes. No primeiro gráfico, o eixo x
deve ser o ângulo e o eixo y deve ser a altura. Já no
segundo, o eixo x será o comprimento percorrido e o
eixo y será a altura;
3.2 Esboce o traçado das curvas.


Pense e responda

Quais características possui este gráfico que o difere
dos outros tipos de gráficos que você conhece? Você
saberia dizer qual altura teremos quando o ângulo for
de 6π radianos (1080°)?

tabela 1

fig. 2 Medindo comprimento.
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