Aula 1 | Razão

Meta da aula
• Apresentar o conceito matemático de razão e mostrar como
aplicá-lo em situações cotidianas.

Objetivos da aula
Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:
1. calcular a razão entre dois números;
2. reconhecer quando duas razões são inversas entre si;
3. calcular números indeterminados a partir de razões conhecidas.

Uma foto na medida certa
Semana passada, Renata foi à Polícia Federal fazer seu passaporte para realizar a tão sonhada viagem ao exterior. Ela juntou todos os documentos necessários: identidade, título de eleitor, comprovante de pagamento da taxa,
foto 3x4 (três por quatro) e se encaminhou para o posto de atendimento
mais perto de sua casa, onde havia feito o agendamento. Depois de esperar
alguns minutos para ser chamada, entregou toda a papelada (que não era
pouca) para a moça que a atendeu.
Após a conferência dos documentos, a atendente disse que ainda faltava
um item: a foto! Renata ficou surpresa, pois havia levado uma foto recente
de fundo branco, igual à que tinha utilizado para fazer a carteira de identidade. Foi quando a atendente disse qual era realmente o problema: esse
tipo de foto é utilizado para a maioria dos documentos oficiais, porém,
para o passaporte, solicitava-se uma foto de tamanho maior, mais especificamente uma foto 7x5 (sete por cinco). Chateada, Renata voltou para casa
sem seu passaporte.
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Fontes: a) http://www.flickr.com/photos/calistan/4341826024/ – Cometstarmoon; b) http://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Austrian_ID_card.jpg; c) http://www.flickr.com/photos/herry/3178745137/ – Wolfiewolf.

Figura 1.1: Dependendo do objetivo, as fotos podem ter tamanhos diferentes.

No dia seguinte, Renata foi a uma loja de revelação fotográfica para fazer a
foto do tamanho necessário. Conversando com o atendente, descobriu que
os vários tamanhos de fotos são padronizados e indicados por uma relação
entre dois números: três por quatro, sete por cinco, dez por quinze, treze
por dezoito, e assim por diante. Cada tamanho é indicado para uma determinada finalidade; algumas servem para documentos, outras para álbuns,
porta-retratos e quadros.
Esses números que indicam os tamanhos das fotos nada mais são do que as
abreviações das medidas laterais das fotos, sua altura e sua largura em centímetros (cm). Ou seja, a foto que ela deveria tirar tinha de ter 7cm de altura e
5cm de largura. Em matemática, esse tipo de relação entre os números pode
ser chamada de razão.
Nesta aula, você aprenderá o que é uma razão matemática, como realizar
seus cálculos e em quais situações esse conceito é utilizado.
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Patrick Moore
Fonte: www.sxc.hu/photo/1288990

Glossário

Figura 1.2: Alguns dos vários tamanhos que uma fotografia pode ter.

Vamos entender o que é razão?
O conceito de razão tem relação com fração, e por isso uma divisão entre
dois números quaisquer é considerada uma razão. A razão entre dois números permite fazer comparações entre grandezas matemáticas.

Grandeza
Chama-se grandeza a
tudo aquilo que pode
ser contado, medido,
pesado ou enumerado.
Exemplo: altura de uma
pessoa, peso de alimentos,
quantidade de carros em um
estacionamento.

Quando você ouvir falar em razão entre dois números, lembre-se
sempre de divisão.

As operações de razão podem ser de dois tipos: operações de razão entre
grandezas de uma mesma espécie e razão entre grandezas de espécies diferentes.
Razão entre grandezas de uma mesma espécie
Quando você desejar fazer uma operação de razão entre grandezas de uma
mesma espécie (por exemplo, entre as alturas de duas paredes) e a medida de uma delas estiver em centímetros e a da outra em metros, você não
poderá obter a razão entre elas. É necessário fazer a conversão de medida
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para efetuar a operação, de modo que fiquem as duas em metros ou em
centímetros, pois se as unidades forem diferentes, não se pode escrever na
forma de razão de grandeza de mesma espécie.

Para que exista uma razão entre grandezas de mesma espécie, é
necessário que os dois valores apresentem a mesma unidade.

Razão entre grandezas de espécies diferentes

Glossário
Notação
Notação matemática é
uma linguagem que utiliza
símbolos para se expressar.
Esses símbolos devem
ser lidos e entendidos
por pessoas que falem
qualquer idioma, desde
que conheçam as regras
dessa notação. Por exemplo:
unidades de medida soma
(+), infinito (∞).

Existem casos em que você pode calcular a razão entre grandezas de espécies diferentes, como, por exemplo, em uma viagem de carro em que se
deseja calcular quantos quilômetros por litro foram percorridos. Nesse caso,
as medidas das grandezas podem ser diferentes uma da outra. Assim, será
encontrado o quociente entre as medidas das grandezas de espécies diferentes, que deverá ser escrito acompanhado da notação que relaciona as
grandezas, ou seja, da nova unidade de medida encontrada.
Vejam o exemplo:
Éllen foi de Montes Claros a Januária. No trajeto, percorreu 160km e gastou
22 litros de combustível. Qual a razão entre a distância e o combustível consumido? Qual o significado desta razão?
Razão = 160km ∕ 22litros
7,27 km ∕ litros
Significa que a cada litro consumido foram percorridos em média 7,27km
para fazer a viagem. Km/litros será a notação (nova unidade) que indica a
relação entre as grandezas.
Ao se estabelecer uma razão, ela pode ser expressa das seguintes formas:
a ou a:b
b
O número que designa a é chamado de antecedente e o que corresponde a
b é chamado de consequente.
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A escala nos mapas
Você já deve ter visto um mapa. Se nunca viu, observe a figura a
seguir.
Todos os mapas apresentam, na parte de baixo, uma figura parecida com uma régua que mostra sempre uma numeração em forma
de razão. Essa figura é chamada de escala cartográfica e simboliza
o quanto esse mapa representa a realidade de um lugar em tamanho natural. A escala é geralmente representada no formato
1:100, ou seja, o número 1 seguido de dois pontos, seguidos de
outro número. Isso é uma razão! Ela indica a relação entre o tamanho das figuras do mapa e o tamanho dos objetos reais.
Por exemplo, em um mapa com escala 1:500 (lê-se um para quinhentos), cada   centímetro do mapa corresponde a 500 centímetros na vida real, ou cada metro do mapa corresponde a 500
metros da realidade. Então, se temos uma casa que nesse mapa
mede 20cm, na realidade ela mede 10.000cm, ou seja, 10 metros.  
Interessante, não é mesmo? Diga se a partir de agora você não vai
olhar um mapa com outros olhos?

Fonte: http://www.deop.mg.gov.br/images/mapa.gif

Figura 1.3: Representação de uma escala cartográfica com a indicação de
sua razão na parte superior.
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Uma divisão entre números não pode ser definida quando se tem o denominador igual a zero, ou seja, não se pode dividir número algum por zero.
Vejamos! Na matemática pode-se observar que qualquer número que é multiplicado por zero o resultado é zero. Mas numa divisão de um número por
zero, a operação não se define. É costume dizermos que a divisão de qualquer número por zero é um número incalculável, ou seja, infinito.

Componentes da fração
Uma fração é composta sempre por dois números, indicando uma
operação de divisão. Para representar uma fração, colocamos um
número sobre o outro com uma linha entre eles ou um número ao
lado do outro com uma barra entre eles.
Essa linha (ou barra) indica a divisão do número de cima (ou anterior) pelo de baixo (ou seguinte).
Veja: 40 = 40 / 20 = 40 ÷ 20 = 2
20
Em qualquer fração, o número de cima (no caso do exemplo é o 40)
será chamado de numerador e o número de baixo (20) será chamado de denominador.

Para facilitar o entendimento dos conceitos apresentados até aqui, veja o
seguinte exemplo:
Em uma escolinha há 30 meninas e 20 meninos. Qual a razão entre meninos
e meninas?
Preste bem atenção na pergunta, porque temos que descobrir qual é a razão
entre meninos e meninas, e não o contrário. Não queremos a razão entre
meninas e meninos.
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Guillermo Ossa
Fonte: www.sxc.hu/photo/1191196

Essa resposta fica fácil se você montar uma relação entre as duas grandezas.
Veja como:
A razão entre meninos e meninas é: 20/30.
Aqui você pode simplificar por 10 e obter a razão 2∕3 (dois para três).
Em que outras situações utilizamos o conceito de razão? Acredite, em muitas situações. Por exemplo, ela servirá para o estudo de proporções e de
regra de três simples e composta, que veremos futuramente.
Sendo assim, você precisa aprender outros detalhes sobre esse tema como, por
exemplo, o que é uma razão inversa. Mas antes, que tal fazer uma atividade?

Atividade 1
Atende aos Objetivos 1 e 2
Para verificar se você entendeu mesmo o conceito de razão, observe os números de cada item a seguir e determine as razões que existem entre eles.
a) de 20 para 5 é:
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b) entre 5 e ½:

c) entre 10 e 8:

d) entre 27 e 3:

e) entre 40 e 5:

f) de 8 para 2:

g) de 50 para 20:

h) de 75 para 125:

Razão inversa
Quando multiplicamos duas razões diferentes e o resultado é igual a 1, dizemos que essas razões são inversas entre si.
Portanto, se a e b são números não nulos (diferentes de zero), então a e b
b
a
são razões inversas, pois:
a b ab ab
× = = =1
b a ba ab
a b
∴ × =1
b a
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Para você entender melhor a aplicação da razão inversa, observe o exemplo
a seguir.

Billy Alexander

Dois operários, João e Pedro, trabalham em uma mesma construtora. Pedro trabalha há 6 anos e João, há 18 anos. Os dois operários deveriam instalar 16 chuveiros
em um prédio e dividiram a tarefa na razão inversa de seus tempos de serviço na
construtora. No final do serviço, João havia instalado 4 chuveiros e Pedro, 12.

Fonte: www.sxc.hu/photo/1123571

Como eles chegaram a essas quantidades? Muito simples!
Como cada um instalou uma quantidade de chuveiros inversa ao tempo de
trabalho, João, que trabalha há mais tempo (18 anos), instalou menos chuveiros que Pedro (que trabalha há 6 anos).
Pode-se dizer que João instalou x chuveiros e Pedro y chuveiros. Sabe-se que
x é menor que y (x < y) e que x+y = 16.
Como a razão entre os tempos de serviço dos trabalhadores vai ser inversa
à quantidade de chuveiros instalados por cada um, a multiplicação de uma
pela outra tem de ser igual a 1.
Portanto, tem-se:
18× x 18x
18 x
× =1→
=1
=1
6 y
6× y
6y
∴18x= 6y
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Colocando o x em evidência (ou seja, separando-o do resto da equação) nas
duas expressões, tem-se que:
6y
y
→ x=
18
3
x+ y=16 → x=16 - y

18x= 6y → x=

Logo,
y
=16 - y → y= 3 (16 - y ) → y= 48 - 3y → 4y= 48 → y=12
3
x+ y=16 → x+12=16 → x= 4
Portanto pode-se concluir que João instalou 4 chuveiros e Pedro, 12 chuveiros.
Agora que você já sabe trabalhar com razões diretas e inversas, vai conhecer
algumas propriedades da razão.

Propriedades de uma razão
As razões, tanto as diretas quanto as inversas, apresentam duas propriedades importantes que facilitarão muito o seu uso.

Primeira propriedade
A razão entre dois números pode ser um número inteiro ou um
número fracionário.

Vamos conferir se o que diz essa propriedade é verdade? Como exemplo
será utilizada a razão entre 8 e 0,4.
8,0×10 80
8
=
=
= 20
0,4 0,4 ×10 4
Veja que a razão entre 8 e 0,4 é igual a 20, e 20 é um número inteiro.
Portanto, parte dessa primeira propriedade está correta: a razão entre dois
números pode ser um número inteiro.
Observe agora a razão entre
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3 4 3 10 30 3
÷ = × =
=
5 10 5 4 20 2
Veja que o resultado dessa razão é um número fracionário. Portanto, a outra
parte da propriedade também é verdadeira, ou seja: a razão entre dois números pode ser um número fracionário.

O conceito de razão é dado na forma de uma fração ou divisão; desse modo, seu resultado também pode aparecer na forma decimal:
A razão de 4 para 8 é 0,50, pois 4 ÷ 8 = 0,50 na forma decimal.

Segunda propriedade
Se você pegar os dois termos de uma razão e os multiplicar ou
dividir por um determinado número, essa razão não será alterada.

Por exemplo:
As razões

9 3
9
e possuem o mesmo valor, porque ao dividirmos
por 3,
6 2
6

temos 3 :
2
9 ÷3 3
=
6÷3 2
Vamos conferir?
9
3
9
3
= 9 ÷ 6 =1,5 e = 3÷ 2=1,5 , logo, você pode ver que
é igual a .
6
2
6
2
Essa propriedade que você acabou de ver é de grande utilidade no cálculo
com razões, porque ela nos permite simplificá-las, ou seja, operar com números menores.

Sempre que possível, simplifique a razão dividindo o antecedente
por um número que também divida o consequente.
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Julien Tromeur

Que tal praticar um pouco
os conceitos que você já
viu até aqui?

Fonte: www.sxc.hu/photo/1262267

a) A soma de dois números é 48 e a razão é 5/3. Determine esses números.
O primeiro passo é identificar as informações que temos no enunciado:
a e b → números procurados
a + b = 48 → soma dos números procurados
a 5
= → razão dada
b 3
Veja que existem duas equações:
a+b = 48
a 5
=
b 3
Faça uma multiplicação cruzada na segunda equação
a 5
5b
= → 3× a=5×b → a=
b 3
3
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Agora é só substituir o valor de a na primeira equação:
a+b = 48
5b
+b = 48
3
5b + 3b
= 48
3
5b + 3b = 48× 3 → 8b =144
b=

144
→ b =18
8

Agora que você já sabe o valor de b, ficou fácil descobrir quanto vale o a,
não é mesmo?
a+b =48
a+18 = 48 → a= 48 -18 → a= 30
Assim, os dois termos procurados são: a = 30 e b = 18.
b) A diferença de dois números é 16 e a razão entre eles é 9/5. Determine
esses números.
1° passo: identificando as informações:
a e b → números procurados
a - b = 16 → diferença dos números procurados
a 9
= → razão dada
b 5
2° passo: montando as equações:
a-b =16
a 9
=
b 5
Multiplicando cruzado, você tem:
5 x a = 9 x b → a = 9b/5
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Agora substitua uma equação na outra:
a-b =16
9b
-b =16
5
9b -5b =16×5 → 4b = 80
80
→ b = 20
b=
4
Pronto! Para descobrir o a,você substitui o valor de b na primeira equação:
a-b =16
a- 20 =16 → a=16 + 20 → a= 36
Assim, os dois termos procurados são: a = 36 e b = 20.
Que tal tentar fazer os cálculos sozinho? A seguir, você encontrará uma atividade. Mãos à obra!

Atividade 2
Atende aos Objetivos 2 e 3
Vejas as situações a seguir e descubra os valores que são pedidos:
a) A soma do número de consultas no ambulatório de um hospital em dois
dias consecutivos é 36. O dia com menor número de consultas está para
o dia de maior número de consultas na razão de 1 para 5. Qual o número
de consultas realizadas no dia de maior atendimento no ambulatório do
hospital?

b) Dois números, A e B, têm a sua soma igual a 28 e apresentam razão igual
a 3/4. Quais são esses números?
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c) Dois números, X e Y, cuja diferença é 12, têm razão igual a 8/5. Quais
são esses números?

d) Qual é o número que, aumentado de 2 unidades, está para 5 assim como
28 está para 20?

e) Uma ambulância percorre 160km em 2 horas. A razão entre a distância
percorrida e o tempo gasto em percorrê-la é:

f) A relação entre dois números é de 6 para 1. Se a soma dos dois números
é igual a 56, qual o maior número?

g) A razão entre as idades de Vítor e Luís é inversa à razão entre Ana e Carla. Sabendo-se que a razão entre as idades das mulheres é de 3/1, qual a
razão entre a idade dos homens?
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h) A razão entre os salários de Paulo e Roberto é inversa à razão entre os
salários de Márcia e Regina. Sabendo-se que a razão entre os salários dos
homens é de 1/5, qual é a razão entre os salários das mulheres?

As razões, portanto, são muito úteis quando se quer estabelecer uma relação entre duas grandezas, tanto na forma direta quanto na forma inversa.
As razões nos permitem fazer comparações entre duas medidas, sejam elas
de tamanho, peso, tempo, distância, quantidades etc.

Resumo
Você viu nesta aula que:
• a divisão entre dois números é uma razão, dada na forma de fração, e que
essa divisão permite fazer comparações entre grandezas matemáticas;
• existem razões entre grandezas de uma mesma espécie e razões entre
grandezas de espécies diferentes;
• em uma operação de razão, o resultado também pode aparecer na forma
decimal;
• se multiplicarmos ou dividirmos os termos de uma razão por um mesmo
número, a razão não será alterada;
• a multiplicação entre duas razões inversas é sempre igual a um.

Informação sobre a próxima aula
Na próxima aula, você vai estudar as relações que existem entre duas ou
mais razões formando uma proporção.
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Respostas das atividades
Atividade 1
a) 4
b) 10
c) 5∕4
d) 9
e) 8
f) 4
g) 5∕2
h) 3∕5
Atividade 2
a) O número de consultas realizadas no dia de maior atendimento é = 30
b) A = 12 e B = 16
c) x = 32 e y = 20
d) 5
e) 80km/h
f) O maior número é 48
g) A razão entre as idades dos homens é 1/3
h) A razão entre os salários das mulheres é 5
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