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APRESENTAÇÃO

1

O estudo dos logaritmos aparece na história como um facilitador para trans-
formar multiplicações em adições e vice-versa. Seu estudo também mostrou 
aplicações práticas e abstratas sobre modelagens matemáticas. Neste ca-
pítulo, será feito um estudo sobre o logaritmo e como se pode utilizar essa 
ferramenta em variadas situações.

 PÚBLICO-ALVO: 
Alunos da 1a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
9 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Entender o conceito de logaritmo e sua relação com as potên-

cias.

 • Aplicar propriedades dos logaritmos.

 • Relacionar a função logarítmica e a função exponencial.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Números e operações.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Lousa.

 • Giz.

 • Lápis.

 • Borracha.

 • Caderno.

 • Caneta. 

Logaritmo e função logarítmica
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PREPARAÇÃO

As propriedades dos logaritmos são essenciais para a manipulação, tanto das 
expressões, quanto das funções logarítmicas. Dessa forma, procure deixar 
claro o uso das propriedades para facilitar sua manipulação quando possível. 
A condição de existência do logaritmo e de sua função devem estar bem de-
finidas, pois é comum associar valores que não são definidos para as expres-
sões usuais. 

AULA 1

Inicie a aula conversando com os alunos sobre eventos sísmicos e escala 
Richter (página 185), perguntando se os alunos já conhecem e se imaginam 
sua relação com a função exponencial. Trabalhe o texto Um pouco de uma 
grande história (página 186), por meio de uma leitura conjunta com os alunos, 
interpretando os acontecimentos e estudos que levaram aos logaritmos, bem 
como sua relação com as progressões aritméticas e geométricas. Ao longo 
do texto, na lousa, mostre para os alunos que essas relações são válidas, 
aprofundando o assunto do texto.

AULA 2
 

Introduza o conceito de logaritmo (página 187), retomando um problema do 
capítulo 7 e observando como é possível solucioná-lo usando logaritmo. Os 
exemplos e a resolução do problema levam à definição de logaritmo e, poste-
riormente, às suas propriedades, exemplos e condição de existência.

Apresente as propriedades dos logaritmos (página 189), analisando os exem-
plos do texto com os alunos. Produza, se necessário, alguns exemplos a mais 
para fixar o conteúdo. 

AULA 3

Proponha para os alunos a leitura da solução dos itens iniciais das questões 
da seção De olho na resolução (página 189), para que, então, eles resolvam os 
exercícios de 1 a 9 (página 190). Auxilie os alunos com suas possíveis dúvidas 
e os incentive a procurar nas páginas anteriores a definição de logaritmo, bem 
como suas propriedades.
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AULA 4

Inicie o estudo sobre as propriedades operatórias (página 191) dos logarit-
mos, apresentando o logaritmo de um produto, de um quociente e de uma 
potência. Para cada propriedade, indique suas restrições e cite 2 exemplos, 
conforme apresentados no texto.

Inicie o estudo dos logaritmos decimais (página 193) com os exemplos pro-
postos pelo texto, mostrando como se opera com esses números.

Tome os exercícios resolvidos R6, R7 e R10 (páginas 192 e 193) como exem-
plos, lendo-os com os alunos e discutindo suas soluções em conjunto. A ideia 
é que os alunos se familiarizem com as aplicações das propriedades.

AULA 5
 

Em duplas, proponha a resolução dos exercícios de 10 a 17 da seção Fazer a 
aprender (página 194). Se necessário, selecione pelo menos 2 itens por ques-
tão para os alunos resolverem, auxiliando-os a como utilizar as propriedades 
dos logaritmos para chegar aos resultados.

O Boxe Foco na tecnologia (página 195) mostra como utilizar a calculadora 
para se obter logaritmos. A leitura do Boxe e o uso da calculadora podem ser-
vir como ferramentas para os exercícios propostos anteriormente.

AULA 6
 

Apresente a propriedade da mudança de base do logaritmo (página 195) e 
use o exercício resolvido R11 (página 196) para ilustrar a propriedade. Os alu-
nos podem ler os demais exercícios dessa seção para a resolução dos exer-
cícios seguintes.

Proponha a resolução dos exercícios 18, 19, 20 e 22 (páginas 196 e 197). A 
atividade pode ser feita em duplas. Auxilie os alunos sobre a forma como essa 
propriedade é operada. Pode haver confusão com as diferentes trocas num 
mesmo exercício.

AULA 7
 

Inicie o estudo da função logarítmica (página 197), definindo sua expressão, 
domínio e imagem. Inicie também o estudo do gráfico da função logarítmica, 
procurando aproximá-lo do gráfico da função exponencial e relacionando as 
funções exponencial e logarítmica (página 198).
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Procure esboçar os gráficos dos exemplos do texto na lousa, ilustrando as 
relações observadas no livro e definindo ao final do texto, como é o gráfico da 
função logarítmica.

Proponha para os alunos a resolução dos exercícios 27 e 28 (página 199), 
para praticar o conteúdo aprendido.

AULA 8
 

Trabalhe com os alunos o Cálculo rápido (página 202), relembrando as pro-
priedades utilizadas. Esse trabalho pode ser feito em grupos ou em conjunto 
com a turma.

A seção Entre saberes (página 204) calcula o “tempo de vida” da radioativi-
dade de uma substância. No texto, os alunos aprenderão a datar objetos e 
a manipular expressões que estudam o cálculo de meia-vida, retomando as-
suntos anteriores do capítulo. Trabalhe a questão ao final do texto para datar 
um fóssil.

Para casa, proponha a leitura do texto sobre Ondas sísmicas e escala loga-
rítmica (página 206), em que os alunos entrarão em contato com o estudo 
sobre terremotos e, ao final do texto, farão uma pequena pesquisa sobre esse 
acontecimento em sua cidade.

AULA 9
 

Em duplas, os alunos trabalharão a seção Por dentro do Enem e dos vestibu-
lares (página 208), onde primeiramente encontrarão uma questão resolvida 
passo a passo e, então, entrarão em contato com mais 2 questões na página 
seguinte. A ideia é que as duplas resolvam e, posteriormente, socializem suas 
respostas.

A participação dos alunos nas atividades pode contar como parte de seu 
contato com o conhecimento abordado. Elabore uma seleção dos exercícios 
propostos para que possam ser avaliados. Aplique uma avaliação geral dos 
temas estudados.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


