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No nosso dia a dia nos deparamos com grandezas que sofrem variações iguais em intervalos
de tempos iguais. Pensarmos esta relação é um primeiro passo para entendermos como
funcionam as progressões aritméticas, que são sequências nas quais o aumento de cada termo
para o seguinte é sempre constante. Este é o primeiro tema explicado no livro. Dividido em
duas partes, a primeira parte contempla o estudo das progressões aritméticas e geométricas,
com

aplicação

na

matemática

financeira,

análise combinatória

e probabilidade.

A segunda parte, dedicada a geometria espacial, oferece, a cada tópico, sugestões de
atividades em sala de aula para tornar o assunto mais fascinante para os estudantes. Neste
bloco os temas estudados são médias e o Princípio das Gavetas; pontos, retas e planos;
perpendicularismo; medição de distâncias e ângulos; poliedros; volumes e áreas; e superfícies
e solídos de Revolução. Além de facilitar o desenvolvimento da visualização e intuição
espacial, os autores apresentam objetos do mundo real para ilustrar os conceitos importantes.
A obra é muito útil para os professores do ensino médio e os estudantes de licenciatura em
matemática.
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