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Apresentação

O Matem@tica na Pr@tica é um Curso de Especialização em Ensino de Matemática na 

modalidade de Educação a Distância que está inserido no Plano de Ações Articuladas do 

Ministério da Educação. Esse plano tem como objetivo promover uma importante ativi-

dade de formação continuada dirigida a você, professor do ensino básico, incentivando 

a renovação da sua prática pedagógica e propondo caminhos para que você possa criar, 

organizar e compartilhar novos conhecimentos com seus estudantes e colegas de trabalho.

Esse segundo módulo consiste de quatro disciplinas, que possuem quatro etapas cada, 

e caracteriza-se pela apresentação de conteúdos importantes para o Ensino Médio e de 

forma conectada com o trabalho do professor.

Neste fascículo apresentamos a disciplina denominada “Conteúdo e prática: olhar 

conceitual na sala de aula”, cujo objetivo é possibilitar ao professor a reflexão sobre a 

sua prática docente, através da articulação entre conteúdos matemáticos e metodologias 

de ensino; discutir metodologias diferenciadas, com objetivo de orientar a elaboração de 

estratégias de ensino e de avaliação que as utilizem; construir parâmetros para produção 

e avaliação, pelo próprio professor, de propostas pedagógicas que complementem as 

tradicionais.

Desejamos a todos bons estudos.

Equipe do Matem@tica na Pr@tica.

Março, 2013
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Etapa I

Conteúdo e prática:
Funções Elementares

Mais uma dúvida sobre funções...

Imagine que, em uma aula sobre gráficos 
de funções em uma turma do Ensino 
Médio, um professor se depare com a 
seguinte dúvida de um aluno:

Eu fui fazer o gráfico de 
22 12 16y x x= − + . Pra facilitar, eu 

cancelei o 2 , e deu 2 6 8y x x= − + . 
Depois, eu olhei a resposta no 
gabarito. As raízes estão certas, 
mas o gráfico deu diferente! Eu não 
entendo o que eu errei. Eu não posso 
sempre cancelar um número?!!

Médio, um professor se depare com a 
seguinte dúvida de um aluno:
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O professor fica olhando para ele de forma 
desolada, respira fundo e pensa no trabalho que 
pode ter para resolver uma dúvida como essa. De 
fato, esta dúvida é sinal de que este aluno carrega 
várias concepções errôneas de Matemática. 
Dentre estas, podemos destacar: falta de 
compreensão sobre o significado da manipulação 
algébrica; falta de compreensão da relação entre 
as representações algébrica e gráfica; confusão 
entre os conceitos de função e equação.

Certamente, em sua experiência como professor, 
você já deve ter enfrentado dúvidas difíceis como 
essa. Que outras dificuldades estas dúvidas podem 
acarretar? Que estratégias pedagógicas você 
poderia adotar para ajudar o aluno a superá-las?

Nesta primeira etapa da disciplina Conteúdo 
e Prática: Olhar Conceitual na Sala de Aula, 
procuraremos refletir sobre estas questões, do 
ponto de vista do ensino de Matemática no Ensino 
Médio, trazendo para isso algumas das discussões 
teóricas desenvolvidas na disciplina Funções 
Elementares.

 ▹ Que conceitos sobre funções elementares são 
importantes para a educação básica?

 ▹ Quais as principais dúvidas que costumam 
surgir no ensino das funções elementares?

 ▹ Com que estratégias pedagógicas podemos 
ajudar os alunos a superar essas dúvidas?Sv
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1. Introdução
O ensino de funções na educação básica tem início a 

partir do final do Ensino Fundamental. Tradicionalmente, 

a abordagem para o ensino de funções é estruturada, 

em linhas gerais, em três momentos, de acordo com o 

seguinte modelo:

1. Como motivação, são apresentados alguns problemas da “vida diária”, em que se 

procuram identificar relações de dependência entre grandezas.

2. Em seguida, o conceito de função é apresentado abstratamente, como um tipo 

especial de relação entre elementos de dois conjuntos, que satisfaz a condição de 

associar a cada elemento do primeiro conjunto (domínio) um, e somente um, ele-

mento do segundo conjunto (contradomínio). Geralmente, recebem grande ênfase 

exemplos de funções entre conjuntos finitos (e às vezes formados por elementos 

que não são necessariamente números) e representações por meio dos chamados 

“diagramas de Venn”.

3. Parte-se então para a exploração de funções reais, centrada em exemplos elemen-

tares e casos particulares. Predominam, em geral, funções polinomiais de primeiro 

e segundo graus.

Cada um desses momentos enfoca ideias importantes em que o conceito de função 

se aplica. Na disciplina Funções Elementares do Matem@tica na Pr@tica, seguimos este 

modelo de alguma forma. Abrimos a discussão com problemas reais, apresentamos o 

conceito de função e trouxemos vários exemplos explorando este conceito. Entretanto, 

se certos cuidados não forem tomados, a aplicação deste modelo pode estar associada 

a alguns problemas na aprendizagem de funções. Sendo assim, nesta disciplina pro-

curamos discutir algumas das principais questões que costumam aparecer no ensino 

de funções...

Mas que questões são estas afinal?

vamos começar esta etapa abordando exatamente isso; quais os 

problemas que costumam aparecer nesta abordagem tão utilizada no 

ensino de funções.
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Inicialmente é importante lembrar que os três momentos utilizados neste modelo de 

ensino de funções são, em geral, explorados de maneira estanque, como se fossem três 

campos isolados e sem inter-relação. No primeiro momento, a discussão é restrita ao 

mundo concreto, em que a ideia de função aparece apenas como uma noção intuitiva, 

introduzida a partir de algumas situações contextualizadas. No segundo momento, o dis-

curso muda subitamente para o campo da matemática formal, em que uma função é uma 

entidade abstrata que habita o mundo dos conjuntos e relações. Finalmente, na passagem 

para o terceiro momento, outro rompimento ocorre: funções passam a ser abordadas de 

uma maneira puramente algébrica, e a ênfase passa a ser em procedimentos para reso-

lução de tarefas. Poucas relações são estabelecidas entre estes três contextos – concreto, 

formal e procedimental – causando a impressão de que a palavra função é usada para se 

referir a três coisas inteiramente diferentes e não relacionadas.

Além disso, a escolha das situações da “vida diária” usadas neste modelo de ensino 

para motivar o conceito demanda certos cuidados. A importância da contextualização 

tem merecido grande destaque nas discussões recentes sobre educação. Entretanto, é im-

portante ressaltar que a contextualização de um conceito matemático deve ser explorada 

na escola apenas nos casos em que isto é coerente com a própria natureza do objeto de 

estudo.

Por outro lado, o fato de um conceito 

não poder ser contextualizado não é 

motivo, por si só, para a sua exclusão dos 

currículos da educação básica. É impor-

tante lembrar que, como estabelecem 

as orientações curriculares brasileiras, o 

Ensino Médio brasileiro tem um caráter 

de terminalidade, devendo, portanto, 

contribuir para uma formação cultural 

ampla, indispensável para a constituição 

plena da cidadania. A potencialidade da Matemática para o desenvolvimento da habilidade 

de pensamento abstrato é parte importante desta formação e não pode ser desprezada. 

Assim, o ensino de Matemática não deve ficar restrito somente à exploração de situações 

concretas. 
Em relação à contextualização, é ainda importante destacar que, embora geralmente 

se fale de contextualização em Matemática em referência apenas à contextualização de 

conceitos matemáticos em relação a outras áreas de conhecimento ou a atividades do 

dia a dia, os conceitos matemáticos podem ser também relacionados entre si. Esta é uma 

forma interna de contextualização que, apesar de receber menos destaque, é tão ou mais 

importante que a contextualização com situações concretas. Na educação básica, é funda-

mental localizar conceitos matemáticos no contexto da própria disciplina, oferecendo aos 

alunos uma visão de como estes situam-se em relação a outras ideias e integram-se com 

diferentes campos. Desta forma, os alunos podem formar uma visão da Matemática como 

um corpo organizado de conhecimento, em que as ideias se relacionam e dependem umas 

das outras, e não como a justaposição de partes estanques.
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Na disciplina Funções Elementares do Módulo II do Matem@tica na Pr@tica, procuramos 

estabelecer vínculos entre os três contextos mencionados anteriormente e nos aprofun-

damos nos aspectos matemáticos relacionados. Neste aprofundamento, nos preocupamos 

em gerar contextualização com atividades do dia a dia, quando apropriado, e com outros 

conceitos matemáticos sempre que possível. Agora, nesta primeira etapa da disciplina 

Conteúdo e prática: olhar conceitual na sala de aula, procuraremos evidenciar como os 

conteúdos estudados na disciplina Funções Elementares têm implicações importantes para 

o ensino e a aprendizagem. Enfocaremos funções reais de variável real, isto é, funções na 

forma :f D ⊂ →� � .

Então, vamos começar?

2. Conceitos Fundamentais
Em geral, a abordagem de funções no Ensino 

Médio tem grande ênfase em fórmulas e procedi-

mentos. Na escola, costumamos ficar bastante tempo 

envolvidos com aquele terceiro momento do modelo 

apresentado antes, de forma que acabamos dando 

muito destaque ao contexto procedimental. Assim, 

a ideia de função acaba sendo muitas vezes tratada 

quase como se a palavra fosse um sinônimo de fórmula. Uma abordagem mais conceitual, 

e menos procedimental para noções como função, domínio e contradomínio fica muitas 

vezes relegada a um segundo plano, gerando grande confusão 

para os alunos. Cada uma destas ideias possui uma concei-

tuação matemática específica. Procuraremos relembrá-las ao 

longo desta seção, mostrando também alguns problemas que 

costumam aparecer nesta conceituação. Desta forma, espera-

mos ajudar na reflexão de como muitas vezes é a confusão 

conceitual que traz tantas dúvidas aos nossos estudantes. 

Começamos lembrando que a ideia matemática de função 

é composta por três elementos indispensáveis: domínio, con-

tradomínio e lei de associação. Assim, uma função não é apenas uma fórmula ou uma 

expressão algébrica! Uma expressão algébrica é uma ferramenta simbólica matemática 

que pode ser usada para representar um dos elementos constituintes de uma função, a 

sua lei de associação. Além disso, há funções reais cuja lei de associação não pode ser 

representada por uma expressão algébrica. Você se lembra da primeira etapa da disciplina 

Funções Elementares? Na ocasião, discutimos alguns exemplos de funções que não têm 

fórmulas e nem por isso deixam de ser funções. Afinal, como vimos, o que define uma 

função é uma relação que associa elementos de dois conjuntos de forma unívoca e não 

simplesmente uma expressão algébrica. E esta forma de associação pode nem mesmo ser 

definida por uma fórmula. Não é somente a fórmula que irá definir a função. Vemos na 

atividade a seguir, por exemplo, funções diferentes que são definidas pela mesma fórmula.

 do Módulo II do Matem@tica na Pr@tica, procuramos 

estabelecer vínculos entre os três contextos mencionados anteriormente e nos aprofun-

damos nos aspectos matemáticos relacionados. Neste aprofundamento, nos preocupamos 

em gerar contextualização com atividades do dia a dia, quando apropriado, e com outros 

conceitos matemáticos sempre que possível. Agora, nesta primeira etapa da disciplina 

, procuraremos evidenciar como os 

 têm implicações importantes para 

o ensino e a aprendizagem. Enfocaremos funções reais de variável real, isto é, funções na 
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da Matemática 
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 Atividade 1  Desvendando o domínio

Considere as seguintes funções:

                     

1
2

:f

x x

→� �
�

               

2
2

: [0, [f

x x

→ +∞�
�

a▹ Ambas 1f  e 2f  são representadas pela fórmula 2y x= . Mas 1f  e 2f  são a mesma função ou funções diferentes?

b▹ A função 1f  é sobrejetiva? A função 1f  é injetiva? E 2f ?

Lembre-se que uma função sobrejetiva é aquela para a qual todo elemento do contradomínio está associado a pelo menos 

um elemento do domínio (isto é, não “sobra” nenhum elemento no contradomínio); já uma função injetiva é aquela para a 

qual elementos diferentes do domínio não podem ser associados a um mesmo elemento do contradomínio (não importando 

se “sobram” ou não elementos do contradomínio).

Resposta comentada

a▹ As funções 1f  e 2f  são diferentes. Lembre-se que uma função é definida por três elementos fundamentais: domínio, 

contradomínio e lei de associação. Assim, duas funções são iguais se, e somente se, esses três elementos são iguais. 

Neste caso, vemos que, embora 1f  e 2f  tenham a mesma lei de associação 
2y x= , seus domínios e contradomí-

nios são diferentes.

b▹ A função 1f  não é sobrejetiva, pois, por exemplo, não existe x∈�  tal que 2
1 3x = ; e é injetiva, pois não pode 

haver 1 2,x x ∈�  distintos, tais que 2 2
1 2x x= . Já a função 1f  é sobrejetiva, pois, [0, [y∀ ∈ +∞  existe x∈� , tal que 

2x y= ; e não é injetiva, pois, por exemplo, 2 2( 2) 2− = . Esta constatação torna mais claro o fato de que 1f  e 2f  são 

funções diferentes.

 Atividade 1 
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 Saiba Mais  Contextualização das funções

Às vezes, a crença equivocada de que tudo que é abordado no ensino de Ma-

temática deva ser contextualizado leva à criação de situações supostamente 

“concretas”, mas artificiais. Isto acaba tendo o efeito oposto do esperado: como 

as situações não fazem sentido para os aprendizes, os conceitos matemáticos 

se tornam ainda mais afastados da sua realidade e, portanto, de compreensão 

ainda mais difícil. Por exemplo, a situação “para chutar a bola ao gol, um jogador 

precisa calcular a equação de sua trajetória parabólica” é altamente implausível 

e dificilmente será aceita pelos alunos como uma justificativa para a “necessidade 

prática” de se estudar parábolas. Assim, a contextualização é fundamental para 

motivar o estudo de conceitos matemáticos, quando isto faz sentido – e deve ser 

explorada somente nesses casos.

 Saiba Mais 

1-1
-1

1

2-2

∑

x2

x+2
α

√
3-3

Ao pensarmos sobre funções, precisamos também refletir sobre a contextualização das 

funções, como comentamos brevemente na abertura desta etapa, conforme apresenta o 

quadro a seguir...

Continuando nossa reflexão sobre o conceito matemático de função, repare que comu-

mente, em livros didáticos, encontramos exercícios com o seguinte enunciado: “Determine 

o domínio das seguintes funções”. Em seguida, são dadas expressões algébricas. Observe 

que este tipo de exercício é incorreto do ponto de vista matemático. Como já comenta-

mos, uma função não pode ser definida somente por uma expressão algébrica. Portanto, 

as expressões algébricas que são dadas não definem, de fato, funções, pois, para isso, 

seria preciso definir também o domínio e o contradomínio. Por este mesmo motivo, não 

faz sentido pedir que se determine o domínio de uma função, pois o domínio é parte da 

definição da função. Uma vez que se supõe que a função já é dada, o domínio deve tam-

bém já ser conhecido, conforme abordamos mais detalhadamente na Etapa 1 da disciplina 

Funções Elementares. 

O objetivo implícito deste tipo de exercício é na verdade encontrar o “maior” subcon-

junto de � , que pode ser estabelecido como domínio de uma função com lei de associa-

ção dada. Além de ser matematicamente impreciso, este tipo de exercício pode acarretar 

em limitações na aprendizagem. Por exemplo, a ênfase excessiva em atividades em que 

se pede para “determinar o domínio” não permite que os alunos construam a ideia de 

que, ao se definir uma função, pode-se escolher o seu domínio de acordo com as espe-

cificidades de cada problema. Assim, este tipo de atividade pode levar a certa confusão 

sobre o conceito de domínio e de função. Talvez seja mais importante que os estudantes 

resolvam questões que envolvam trabalhar com a aplicação destes conceitos, como nas 

Atividades 2 e 3 a seguir.
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 Atividade 2  Quantas funções!

Em cada um dos itens a seguir, defina pelo menos duas funções diferentes, na forma ( )y f x= , cujas leis de formação 

sejam definidas pelas expressões algébricas dadas.

A
1

2
y

x
=

−  

B 2 1y x= −
 

C log( 1)y x= +

Resposta comentada

Como já vimos, se alterarmos o domínio ou o contradomínio de uma função, então a função é alterada, mesmo que a lei 

de formação seja mantida. Assim, alterando domínio ou contradomínio, obtemos literalmente infinitas respostas para estes 

exercícios. A seguir, daremos dois exemplos para cada item.

A
1 : {2}

1

2

f

x
x

− →

−

� �

�       
2 :

1
2

f

x
x

→

−

�

�

�

B 1

2

: ] , 1] [1, [

1

f

x x

−∞ − +∞ →

−

∪ �

�
      

2

2

: [1, [

1

f

x x

+∞ →

−

�

�

C 1 : ] 1, [

log( 1)

f

x x

− +∞ →
+
�

�       
2 :

log( 1)

f

x x

→
+

� �
�

 Atividade 2 
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 Atividade 3  Qual é o domínio?

Na disciplina Funções Elementares, trabalhamos com alguns problemas, envolvendo áreas e perímetros, parecidos com o 

seguinte: um retângulo tem 10 m de perímetro e lados x  e y . Encontre a função S  que associa o lado x  à área do retângulo. 

Encontrar esta função pode ser um exercício interessante para os alunos. A fórmula da função que resolve este problema 

é: ( ) (5 )S x x x= − . Mas, além da fórmula em si, há outras reflexões importantes, como as envolvidas nas questões a seguir:

a▹ Para que valores reais de x  a expressão algébrica encontrada pode ser calculada?

b▹ Considerando o contexto do problema, em que domínio faz sentido definir a função S ?

c▹ Em sua opinião, qual o objetivo pedagógico desta atividade?

Resposta comentada

a▹ A expressão algébrica da função, por si só, pode ser definida para qualquer valor real de x .

b▹ Porém, no contexto do problema, a variável x  representa um comprimento. Assim, só faz sentido definir a função 

S  no domínio ]0, [+∞ .

c▹ Esta atividade tem por objetivo levar os alunos a perceberem que o domínio de uma função não é algo a ser determi-

nado quando a função já é conhecida, e sim parte integrante da própria definição da função. Sendo assim, o domínio 

pode ser escolhido de acordo com o contexto matemático em que a função é definida. No caso deste problema, 

embora a expressão algébrica possa ser calculada para quaisquer valores reais de x, como esta variável representa 

um comprimento, só faz sentido definir a função no domínio ]0, [+∞ .

 Atividade 3 
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A       1       0,1

B     10     0,01

C   100   0,001

D 1000 0,0001

2 1y x= −

Apresentamos, em anexo, um roteiro de atividades que podem ser 

utilizadas na escola e que trazem opções para nossos estudantes 

utilizarem fórmulas quando necessário, mas principalmente trabalharem 

com o conceito de função.

Agora que já refletimos brevemente sobre a importância da conceituação correta da 

ideia de função para o ensino deste conteúdo, vamos pensar sobre as suas formas de 

representação...

3. Funções e suas Formas de Representação
As três principais formas de representação para funções usadas no Ensino Médio são: 

algébricas (fórmulas), numéricas (tabelas) e gráficas (gráficos).

A grande maioria dos exercícios sobre gráficos de funções encontrados em livros didá-

ticos do Ensino Médio tem a seguinte estrutura:

1. Dada uma fórmula algébrica, construir uma tabela de valores, obtidos por meio de 

substituição;

2. Marcar no plano cartesiano os pontos dados pelos valores na tabela;

3. Esboçar o gráfico, ligar esses pontos por meio de segmentos de retas ou pequenas 

curvas.
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A estrutura anterior corresponde ao seguinte esquema de relação entre as formas de 

representação:

Figura 1: Esquema tradicional de relações entre representações para funções.

Esta é uma maneira muito limitada de relacionar as formas de representação, que 

pode levar os estudantes a desenvolver uma imagem restrita para os conceitos de função 

e de gráfico. Em particular, é fundamental que fique claro para os estudantes o seguinte 

fato: o gráfico de uma função :f D ⊂ →� �  é lugar geométrico dos pontos ( , )x y  no 

plano, tais que ( )y f x= . Isto significa dizer que o gráfico de uma função é exatamente 

o conjunto dos pontos no plano cartesiano cujas coordenadas satisfazem a lei de associa-

ção da função. Isto é, todos os pontos que satisfazem esta lei de associação pertencem ao 

gráfico e, reciprocamente, todos os pontos que pertencem ao gráfico satisfazem a lei de 

associação. Surpreendentemente, este fato é ignorado completamente por muitos alunos, 

apesar de seu caráter básico.

 Atenção  Lugar geométrico

O uso do termo “lugar geométrico” em ensino de Matemática é, às vezes, alvo de críticas, pois não há 

diferença conceitual entre as ideias de “lugar geométrico” e de “conjunto”. Então, a princípio, não haveria 

motivo para adotar um termo diferente daquele que já é empregado na linguagem técnica mate-

mática. Nossa opção em usar o termo “lugar geométrico” deve-se justamente à intenção de enfatizar o 

caráter geométrico (no plano cartesiano) dos conjuntos de que estamos tratando. Isso pode ser interessante 

para pensarmos na relação entre geometria e funções.

 Atenção 

1
1

-1
-1
-2
-3
-4
-5

0
2

2

-2 5

5
n

-n

-5 3

3

-3 64

4

-4 7......-6 n-nx

y
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 Atividade 4  Esboçando gráficos a partir da lei

Em cada um dos itens a seguir, defina uma função :f D ⊂ →� � , ( )y f x= , com a lei de formação dada. Faça um 

esboço do gráfico da função definida.

A 3 2y x x= −

 Atividade 4 

De forma mais geral, deve ser objetivo do ensino de funções estimular o aluno a 

“completar” o diagrama da Figura 1, isto é, estabelecer articulações entre todas as formas 

de representação, como ilustra o diagrama da Figura 2 a seguir. Como discutiremos mais 

adiante, o computador também pode ser um poderoso aliado para este objetivo.

Figura 2: Completando o esquema de relações entre representações.

É importante deixar claro que nossa intenção não é banir o uso de tabelas no ensino de 

funções. Ao contrário, visamos torná-las mais significativas, inserindo-as em um esquema 

rico de inter-relações entre representações. 

Para criar estas inter-relações, estudos gráficos podem ajudar muito. Estes estudos 

são fundamentais na Matemática, por isso demos ênfase a estas representações ao longo 

de toda a disciplina Funções Elementares. Os gráficos podem, também, ser uma forma de 

reforçar ou levar ao entendimento do conceito de função de diferentes tipos, como na 

atividade seguinte.
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B 3 4y x x= −

C
x

y
x

=

Ｄ 2 1y x= −

Ｅ 1y x= −

Ｆ
2 1

2 3 1

x se x
y

x se x

≤
=

− >

Ｇ
1

1 1

x se x
y

se xx

≤
=

>
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Que perguntas você proporia a seus alunos para estimu-

lar a compreensão de gráfico como lugar geométrico e o es-

tabelecimento de relações diretas entre fórmulas e gráficos?

Resposta comentada

Nesta atividade, procuramos selecionar alguns exemplos 

de funções que fogem um pouco daquelas usualmente abor-

dadas na escola. No entanto, estas são funções que podem 

ser trabalhadas com alunos do Ensino Médio sem grandes 

dificuldades, por meio apenas de técnicas algébricas simples. 

É muito importante ampliar o universo de exemplos de fun-

ções conhecidas pelos alunos. Se este universo ficar limitado 

a funções polinomiais de primeiro e segundo graus, como 

ocorre em muitos casos, os alunos tenderão a generalizar 

propriedades que são específicas desta classe de funções, ou 

então a particularizar propriedades que são genéricas. Pro-

fessor, procure pensar em outros exemplos desta natureza!

A 3 2

:f

x x x

→
−

� �
�

Podemos fatorar 3 2 2( ) ( 1)f x x x x x= − = − . Isto nos 

permite concluir que ( ) 0f x =  para 0x =  ou 1x = ; que 

( ) 0f x >  para 1x > ; e que ( ) 0f x <  para 1x < , 0x ≠ . Além 

disso, verificamos que, quando os valores da variável x 

aumentam ilimitadamente, os valores de y  também au-

mentam ilimitadamente. Analogamente, quando os valores 

(negativos) de x  diminuem ilimitadamente, os valores de y  

também diminuem ilimitadamente. Com esta análise, perce-

bemos que o gráfico de f  tem o seguinte aspecto.

2

2

1

1

-1

-1

-2

-2

B 3

:

4

f

x x x

→
−

� �
�

Podemos fatorar 3 2( ) 4 ( 4)f x x x x x= − = − . Isto nos 

permite concluir que ( ) 0f x =  para 0x = , 2x = −  ou 

2x = ; que ( ) 0f x >  para 2x >  ou para 2 0x− < < ; e que 

( ) 0f x <  para 2x < −  ou para 0 2x< < . Além disso, verifi-

camos que, quando os valores da variável x  aumentam 

ilimitadamente, os valores de y  também aumentam ilimi-

tadamente. Analogamente, quando os valores (negativos) 

de x diminuem ilimitadamente, os valores de y  também 

diminuem ilimitadamente. Com esta análise, percebemos 

que o gráfico de f  tem o seguinte aspecto.

3

3
-1

-1

-2

-2

-3

-3

2

2

1

1

C 
: {0}

| |

f

x
x

x

− →� �

�

Observamos que ( ) 1f x =  se 0x >  e ( ) 1f x = −  se 

0x < . Logo, o gráfico de f  tem o aspecto a seguir. Ob-

servamos, assim, que o gráfico apresenta um “salto” em 

0x = . Formalmente, não podemos chamar este saldo de 

descontinuidade, pois 0x =  não pertence ao domínio da 

função. O termo descontinuidade só se aplica a pontos do 
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domínio da função em que ocorre uma interrupção ou que-

bra de algum tipo.

2

2

1

1

-1

-1

-2

-2

Ｄ 
2

:

1

f

x x

→

−

� �

�

Temos que: 2 2( ) 1 1f x x x= − = −  nos pontos 

em que 2 1 0x − ≥ , isto é, para 1x ≥  ou 1x ≤ − ; e 

( )2 2( ) 1 1f x x x= − = − −  nos pontos em que 2 1 0x − < , 

isto é, para 1 1x− < < . Logo, o gráfico de f  coincide com 

o de 2 1y x= −  para ] , 1] [1, [x∈ −∞ − +∞∪  e com o de 

( )2 1y x= − −  para ] 1,1[x∈ − . Portanto, o gráfico de f  tem 

o seguinte aspecto:

2

2

1

1

-1

-1

-2

-2

Ｅ 
:

1

f

x x

→
−

� �
�

Consideremos o gráfico de y x= . Ao fazer 1y x= − , 

transladamos este gráfico verticalmente uma unidade para 

baixo. Em seguida, ao aplicar o módulo nesta expressão, 

obtendo ( ) 1f x x= − , temos um efeito análogo ao do 

exemplo anterior. Isto é, a parte do gráfico de 1y x= −  

correspondente a 0y ≥  permanece inalterada, enquanto a 

parte correspondente a 0y <  é refletida em torno do eixo 

horizontal. Logo, o gráfico de f  tem o seguinte aspecto.

1

-1

-1

-2

-2 1

2

2

Ｆ 2

:

1

2 3 1

f

x se x
x

x se x

→

≤
− >

� �

�

O gráfico é formado pelo trecho da parábola 2y x= , 

para 1x ≤ , e pelo trecho da reta 2 3y x= − , para 1x > .

2

2

1

1

-1

-1

-2

-2

Ｇ 
:

1

1 1

f

x se x
x

se xx

→
≤

>

� �

�

O gráfico é formado pelo trecho da reta y x= , para 1x ≤ , 

e pelo trecho da reta 1y x= , para 1x > . Se considerarmos o 

trecho da curva 1y x= , observaremos que quanto maiores 

ficam os valores de x , mais próximos de 0 ficam os valores 

de y . Observe que os dois trechos se “emendam” no ponto 

(1,1) , assim o gráfico não tem “interrupções”.

3

3

2

2

1

1

-1

-1

-2

-2

domínio da função em que ocorre uma interrupção ou que-
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Observe que nossa proposta na Atividade 4 é usar as propriedades qualitativas da fun-

ção (raízes, variação de sinal etc.) para construir os gráficos e não simplesmente sua tabela 

de valores, como se faz usualmente. Com isto, visamos estabelecer uma relação direta 

entre as representações algébrica e gráfica, sem a intermediação de tabelas, rompendo 

desta forma com o esquema representado pelo diagrama da Figura 1.

Repare, ainda, que a Atividade 4 envolveu traçar gráficos de 

diferentes tipos de funções elementares. Isso mostra que a inter-

-relação entre diferentes formas de representação pode ser feita para 

qualquer tipo de função. Em geral, a abordagem de funções reais no 

Ensino Médio já é iniciada com a subdivisão em diversas categorias 

afins: do segundo grau, trigonométricas, exponenciais, logarítmicas. 

Como essas categorias são estudadas separadamente, isto pode cau-

sar a falsa impressão de que alguns métodos e conceitos absoluta-

mente gerais seriam na verdade específicos de algum tipo particular 

de funções. Na disciplina Funções Elementares, utilizamos este tipo 

de divisão, pois é a que comumente aparece na escola. Porém, acre-

ditamos que o estudo das funções não precise necessariamente ser 

iniciado com categorias de funções separadas, pode começar com o 

uso de alguns exemplos genéricos como na Atividade 4 anterior. Nela 

obtivemos esboços de gráficos de funções que não se enquadram nas 

categorias tradicionalmente estudadas, apenas com base na análise 

de certas propriedades, como as raízes e a variação de sinal. Os gráficos esboçados podem 

não ser absolutamente precisos, mas o objetivo neste momento não é a precisão, e sim 

familiarizar os alunos com algumas propriedades qualitativas básicas das funções e sua 

influência nos aspectos dos gráficos.

 

Observamos anteriormente que nosso objetivo neste momento não é fazer com que 

os alunos preocupem-se com uma precisão excessiva dos gráficos, mas apenas levá-los 

a refletir sobre as propriedades qualitativas envolvidas. Claro que é possível tornar os 

gráficos traçados nesta Atividade 4 um pouco mais precisos com a ajuda de tabelas con-

venientemente traçadas, mas isso não ajudaria os estudantes a pensarem diretamente na 

relação entre fórmula e gráficos, que é nosso objetivo no momento.

Mas e as tabelas nesta inter-relação? Como podemos refletir sobre 

elas?
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 Atividade 5  Escolhendo valores

Observe os gráficos pedidos na Atividade 4. Estes gráficos foram traçados apenas com base na análise da expressão algébri-

ca das funções, sem o uso de tabelas. Porém, tabelas com valores convenientemente escolhidos, usadas em combinação com 

esta análise podem ajudar a tornar estes gráficos mais precisos. Para os itens (a) e (b) a seguir, construa tabelas de valores que 

ajudem a obter um esboço mais preciso dos gráficos. Procure refletir sobre a escolha dos valores para construir esta tabela.

A 3 2

:f

x x x

→
−

� �
�

x ( )f x

B 3

:

4

f

x x x

→
−

� �
�

x ( )f x

 Atividade 5 
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Resposta comentada

a▹ Observemos o gráfico esboçado na Atividade 4:

2

2

1

1

-1

-1

-2

-2

Com base na fatoração e na análise de sinais, pudemos concluir que f  tem 0x =  e 1x =  como raízes; é negativa 

para 0x <  e para 0 1x< < ; e é positiva para 1x > . Podemos concluir também que ocorre um mínimo local no intervalo 

]0,1[ . Nem a análise de sinais, nem a construção de uma tabela nos permitem localizar exatamente em que ponto ocorre 

este mínimo – isto só pode ser feito por meio de métodos do Cálculo Diferencial. No entanto, se incluirmos na tabela valores 

entre 0  e 1, isto nos ajudará a ter uma melhor ideia do comportamento do gráfico neste intervalo. Além disso, devemos 

incluir na tabela alguns valores (que podem ser inteiros) fora deste intervalo. O exemplo a seguir é uma possibilidade de 

tabela nestas condições.

É importante observar que os cálculos mais trabalhosos devem sempre ser feitos com ajuda do computador ou da calcu-

ladora. O objetivo da atividade não é testar a destreza de cálculos dos alunos, e sim desenvolver sua habilidade de articular, 

de forma crítica, representações gráficas e numéricas.

x ( )f x

3− 36−

2− 12−

1− 2−

0 0

1
4

3 0,04687564− =

1
2

1 0,1258− =

3
4

9 0,14062564− =

1 0

2 4

3 18
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b▹ Observemos o gráfico esboçado na Atividade 4:

3

3

2

2

1

1

-1

-1

-2

-2

-3

-3

De forma análoga ao exemplo anterior, a fatoração e a análise de sinais nos permitem concluir que f  tem 2x = − , 0x =  

e 2x =  como raízes; é negativa para 2x < −  e para 0 2x< < ; e é positiva para 2 0x− < <  e para 2x > . Concluímos 

também que há um máximo local em ] 2,0[−  e um mínimo local em ]0,2[ . A localização exata destes pontos não pode ser 

determinada por meio da análise de sinais ou da construção de tabelas. Porém, calculando os valores da função em alguns 

pontos nesses intervalos, teremos uma ideia um pouco mais precisa do comportamento da função. Além disso, como no 

exemplo anterior, incluímos na tabela alguns valores (que podem ser inteiros) fora destes intervalos.

x ( )f x
4− 48−

3− 15−

2− 0

3
2− 21 2,6258 =

1− 3

1
2− 15 1,8758 =

0 0

1
2

15 1,8758− = −

1 3−

3
2

21 2,6258− = −

2 0

3 15

4 48
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 Atividade 6  Pontos adequados!

Considere a função :f →� � , 
3

2

2
( )

1

x x
f x

x

−
=

+
. Suponha que, para esboçar o gráfico de f , um aluno monte uma 

tabela com os seguintes valores de x : -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.

a▹ Estes valores ajudariam seu aluno a realizar esta tarefa?

b▹ Como você o ajudaria a realizar a tarefa?

Resposta comentada

Com as Atividades 5 e 6 anteriores, procuramos chamar a atenção para a importância da escolha dos valores para montar 

uma tabela. Muitas vezes, tal escolha é feita de forma aleatória ou inconsciente pelos alunos. Na maior parte dos casos, são 

usados apenas valores inteiros e “pequenos” para marcar pontos que são depois ligados de forma igualmente aleatória. Isto 

pode levar a muitos erros, como veremos mais adiante.

 Atividade 6 
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a▹ No caso desta atividade, se substituirmos os valores 

x : -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 na função, obteremos:

x ( )f x

3−
51

5,1
10

− =

2−
14

2,8
5

− =

1−
1

0,5
2

− =

0 0

1
1

0,5
2
=

2
14

2,8
5
=

3
51

5,1
10

=

Se o aluno usar estes valores para esboçar o gráfico, 

ligando os pontos indiscriminadamente (como ocorre em 

muitos casos), obterá um resultado semelhante ao mostrado 

na figura a seguir.

3

3

4

5

2

2

1

1
-1

-1

-2

-2

-3

-3

-4

-5

A figura anterior não ajuda a ter uma ideia muito precisa 

do comportamento da função ou de sua variação.

b▹ Fatorando o numerador da expressão algébrica da 

função, obtemos:

3 2

2 2

2 (2 1)
( )

1 1

x x x x
f x

x x

− −
= =

+ +

Observe também que o denominador da função nunca se 

anula para x∈� . Assim, temos que a função se anula nos 

pontos 1

1

2
x = − , 2 0x =  e 3

1

2
x = . Podemos ainda usar a 

forma fatorada para concluir que a função é positiva para 

1
0

2
x− < <  e para 

1

2
x > ; e negativa para 

1

2
x < −  e para 

1
0

2
x< < . Como discutimos na Atividade 5, esta análise 

nos ajuda a entender o comportamento da função e nos su-

gere que será vantajoso incluir na tabela anterior alguns va-

lores entre 
1

0,707
2

− −�  e 1
0,707

2
� , como por exemplo:

x ( )f x

1

2
−

1
0,2

5
− = −

   

1

2
1

0,2
5
=

Esta análise, combinada com a tabela de valores conve-

nientemente escolhidos, nos dá uma boa ideia do gráfico.

3

4

5

2

1

-1

-2

-3

-4

-5

321-1-2-3

No caso desta atividade, se substituirmos os valores b▹ Fatorando o numerador da expressão algébrica da 
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 Atividade 7  Cadê a curva?

Reflita sobre o trabalho de seus alunos com esboço de gráficos. Que erros eles cometem por 

ligar pontos indiscriminadamente? Que estratégia pedagógica você adotaria para sanar estes erros?

Resposta comentada

A atividade anterior (Atividade 7) fornece um exemplo deste tipo de erro. Observe também exemplos de funções cujos 

gráficos apresentam interrupções, como o da função :f →� � , 
2

1
( )f x

x
= . Se o aluno construir uma tabela utilizando ape-

nas os valores “usuais” x : -3, -2, -1, 1, 2, 3, e ligar indiscriminadamente os pontos, obterá um resultado do tipo:

x ( )f x

3−
1

9

2−
1

4

1− 1

  1 1

  2
1

4

  3
1

9

Para ajudar seus alunos a perceber estes erros, procure chamar a atenção deles para a relação entre a análise da fórmula 

algébrica da função e a escolha criteriosa dos valores para construir a tabela, como debatemos nas Atividades 5 e 6. Com base 

nesta análise, leve-os a comparar o gráfico construído de forma inadequada com o outro, esboçado de forma mais criteriosa.

No caso do exemplo anterior, observamos a fórmula algébrica da função e percebemos que, valores de x  muito próximos 

de 0  (tanto positivos como negativos) correspondem valores de y  muito grandes. Isto nos sugere que será útil completar 

a tabela anterior com alguns valores de x  entre -1 e 1.

 Atividade 7 

321

1

-1

-1-2-3
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x ( )f x

1

3
− 9

1

2
− 4

1− 1

   1 1

   

1

2
4

   

1

3
9

Isto nos ajuda a ter uma ideia melhor do gráfico, como 

ilustra a figura a seguir.

3

3

4

5

6

7

8

2

2

1

1-1-2-3

 Atividade 8  Empurrando o seno

Considere a função :g →� � , ( ) ( )g x sen x= . Esboce o gráfico de g .

Agora, esboce os gráficos das funções definidas a seguir. Compare os gráficos traçados com o gráfico de g .

 Atividade 8 

Vejamos outras sugestões de atividades, pouco exploradas no Ensino Médio, que tam-

bém podem ser usadas para construir relações múltiplas entre representações.
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a▹ 1( ) ( ) 2g x g x= +

b▹ 2 ( )
4

g x g x
π = − 

 

c▹ 3( ) 2 ( )g x g x=

d▹ 4

1
( )

2
g x g x =  

 

( ) ( ) 2 ( ) 2 ( )
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Resposta comentada

Como sabemos, o gráfico de ( ) ( )g x sen x=  tem o 

seguinte aspecto:

1

1 2 3 4 5
-1

-1-2-3-4-5

a▹ Para esboçar o gráfico de 1g , basta observar que 

somamos duas unidades a cada uma das ordenadas 

dos pontos pertencentes ao gráfico de g .

1

1

2

2

3

3

4 5-1-2-3-4-5

b▹ Para entender o comportamento desta função, po-

demos tomar como referência alguns dos valores co-

nhecidos da função seno. Observe a tabela a seguir.

4
x

π
− x ( )f x

0
4

π
0

2

π 3

4

π
1

π
5

4

π
0

3

2

π 7

4

π
1−

2π
9

4

π
0

Podemos então empregar os pares ordenados ( ), ( )x f x  

assim obtidos para esboçar o gráfico de 2g .

1

1 2 3 4 5

-1

-1-2-3-4-5

c▹ De forma semelhante ao item (a), para esboçar o 

gráfico de 2g , basta observar que multiplicamos por 

dois cada uma das ordenadas dos pontos pertencen-

tes ao gráfico de g .

2

2 3 4 5

1

1
-1

-1-2-3-4-5

-2

d▹ Como no item (b), tomamos como referência alguns 

dos valores conhecidos da função seno para entender 

o comportamento de 4g . Observe a tabela a seguir.

1

2
x x ( )f x

0 0 0

2

π π 1

π 2π 0

3

2

π
3π 1−

2π 4π 0

Resposta comentada
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Podemos então empregar os pares ordenados ( ), ( )x f x  

assim obtidos para esboçar o gráfico de 2g .

1

1 2 3 4 5

-1

-1-2-3-4-5

O fato observado nesta atividade é um exemplo de uma 

propriedade absolutamente geral: o efeito das transforma-

ções geométricas sobre curvas planas, no caso:

 � as constantes aditivas determinam translações hori-

zontais e verticais ( 1g , 2g );

 � as constantes multiplicativas determinam dilatações 

horizontais e verticais ( 3g , 4g ).

Ao compararmos os gráficos de g  e 1g , não é difícil 

perceber o movimento que ocorre. Como estamos somando 

uma constante à ordenada de cada um dos pontos perten-

centes ao gráfico, o resultado é um deslocamento vertical 

do gráfico – no sentido positivo do eixo (para cima) se a 

constante for positiva, e no sentido negativo do eixo (para 

baixo) se a constante for negativa.

Compare agora os gráficos de g  e 2g . Pode ser mais 

difícil para os alunos entender, porque, ao se somar uma 

constante positiva à variável dependente da função (dentro 

dos parênteses), o movimento é para a esquerda, e não para 

a direita. Neste caso, justamente porque construímos uma 

nova função somando k  unidades à variável x , para que 

um elemento do domínio da nova função tenha a mesma 

imagem que um elemento do domínio da função original, 

este deve ser subtraído de k  unidades. Isto provoca um 

deslocamento horizontal do gráfico – no sentido positivo do 

eixo (para a direita) se a constante somada for negativa, e no 

sentido negativo do eixo (para a esquerda) se a constante 

for positiva.

De forma semelhante, as constantes que são multipli-

cadas têm como efeito dilatações. Observe os gráficos de 

g  e 3g . Ao multiplicarmos por uma constante positiva a 

ordenada de cada um dos pontos pertencentes ao gráfico, 

o resultado é uma dilatação vertical do gráfico – um “esti-

camento” se a constante for maior que 1, e um “encolhi-

mento” se a constante estiver entre 0 e 1. Se a constante 

for negativa, além da dilatação, ocorre uma reflexão ao 

eixo horizontal.

Finalmente, observemos agora os gráficos de g  e 4g . 

Como construímos uma nova função multiplicando a variável 

x  por uma constante k  positiva, para que um elemento 

do domínio da nova função tenha a mesma imagem que 

um elemento do domínio da função original, este deve ser 

dividido por k . Isto provoca uma dilatação horizontal do 

gráfico – um “esticamento” se a constante for maior que 1, 

e um “encolhimento” se a constante estiver entre 0 e 1. Se a 

constante for negativa, além da dilatação, ocorre uma refle-

xão ao eixo vertical.

As ideias colocadas na atividade anterior (Atividade 8) podem ser mais facilmente en-

tendidas se os estudantes têm clara a noção de gráfico como lugar geométrico.
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 Atividade 9  Transladando funções

Considere o gráfico da função : [ 3,3]h − → � , traçado 

a seguir. Esboce os gráficos das funções definidas por 

( )1( ) 2 1h x h x= −  e ( )2 ( ) 2 3h x h x= + .

1

1

-1
-1

-2

-2

-3

-3

-4

-4

2

2

3

3

4

4

Resposta comentada

Como discutimos na Atividade 8, as constantes que 

aparecem nas expressões de 1h  e 2h  representam transla-

ções e dilações, horizontais e verticais. Assim, o gráfico de 

1h  corresponde ao gráfico de h deslocado horizontalmente 

de 1 unidade para a direita e dilatado verticalmente de um 

fator 2 . Analogamente, o gráfico de 2h  corresponde ao de 

h encolhido horizontalmente de um fator 1

2
 e deslocado 

verticalmente de 3 unidades.

1

1-1
-1

-2

-2

-3

-3

-4

-4

-5

-6

-7

2

2

3

3

4

4

5

6

7

1

1

-1
-1

-2

-2

-3

-3

-4

-4

2

2

3

3

4

4

 Atividade 9 
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 Atividade 10  Descobrindo coeficientes

Considere os gráficos das funções p  e 1p , traçados a 

seguir. Sabemos que 1 1 2( ) ( )p x p x k k= − + , em que 1k  e 

2k  são constantes reais, e que os pontos (0, 1)−  e (1,0)  são 

pontos de mínimo de p  e 1p , respectivamente. Determine 

1k  e 2k .

1

1

-1
-1

-2

-2

-3

-3

-4

-4

2

2

3

3

4

4

Resposta comentada

Tomemos como referências os pontos de mínimo das 

funções p  e 1p . Observamos que o mínimo de 1p  é dado 

pelo mínimo de p  transladado 1 unidade para a direita 

e 1 unidade para cima. Portanto, podemos concluir que 

1 2 1k k= = .

 Atividade 10 

Agora que refletimos sobre representações gráficas com es-

tas atividades, vamos mais uma vez discutir algumas confusões 

cometidas por nossos alunos ao longo da aprendizagem de fun-

ções, desta vez relacionadas às representações gráficas. Observe 

com atenção as atividades a seguir e tente realizá-las.
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 Atividade 11  Procurando erros

Suponha que os alunos A, b, C e D resolveram a Atividade 

10 anterior de maneiras diferentes.

 � ALUNO A:

A fórmula da função p  é: 2y ax bx c= + + . Como o grá-

fico de p  passa pelos pontos (0, 1)− , ( 1,0)−  e (1,0) , temos:

1

0

0

c

a b c

a b c

= −
+ + =
− + =

Então:

1

1

a b

a b

+ =
− =

Logo, 1a = , 0b = , 1c = − . A fórmula de p  é 2 1y x= − .

Como 1 1 2( ) ( )p x p x k k= − + , então a fórmula de 1p  é:

2 2 2
1 2 1 1 2( ) 1 2 1y x k k x k x k k= − − + = − + + −

Como o gráfico de 1p  passa pelos pontos (1,0)  e (0,1) , 

temos:

2 2
1 1 2

2
1 2

1 2 1 1 0

1 1

k k k

k k

− ⋅ + + − =

+ − =

Desenvolvendo a primeira equação, temos 
2
1 1 22 0k k k− + = . Da segunda equação, temos 2

2 12k k= − . 

Substituindo na primeira equação:

2 2
1 1 1

1

2 2 0

2 2 0

k k k

k

− + − =
− + =

Logo 1 1k = . Substituindo na segunda equação, temos 

2 1k = .

 � ALUNO b:

Observando os vértices e os pontos onde os gráficos 

cortam os eixos, podemos concluir que 2( ) 1p x x= −  e 

( )2

1( ) 1p x x= − . Como é dado que 1 1 2( ) ( )p x p x k k= − + , 

temos que ( )2

1 2( ) 1p x x k k= − − + . Logo:

( ) ( )2 2

1 2

2 2 2
1 1 2

2
1 1 2

1 1

2 1 2 1

2 1 2 1

x x k k

x x x k x k k

x k x k k

− = − − +

− + = − + − +

− + = − + + −

Para que a fórmula seja verdadeira, devemos ter 

12 2k− = −  e 2
1 2 1 1k k+ − = . Da primeira equação, temos 

que 1 1k = . Substituindo na segunda, temos 21 1 1k+ − = , 

logo, 2 1k = .

 � ALUNO C:

Para obter 1p , o ponto de mínimo da função p  foi 

transladado de (0, 1)−  para (1,0) . Portanto, ocorreu uma 

translação de 1 unidade para a direita e 1 unidade para cima. 

Logo, 1 1k =  e 2 1k = .

 � ALUNO D:

Para obter 1p , o ponto de mínimo da função p  foi trans-

ladado de (0, 1)−  para (1,0) . Portanto, ocorreu uma transla-

ção de 1 unidade no sentido positivo do eixo horizontal e 

1 unidade no sentido positivo do eixo vertical. Logo, 1 1k = −  

e 2 1k = .

a▹ Você consideraria as soluções dos alunos corretas?

 Atividade 11 
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b▹ Para os alunos cujas soluções você não consideraria 

totalmente corretas, como você os ajudaria a corrigir 

os erros cometidos?

Resposta Comentada

Embora o Aluno A tenha chegado à resposta final certa, 

o método utilizado não está correto. O aluno supõe que as 

funções p  e 1p  sejam do segundo grau. De fato, o racio-

cínio do aluno estaria inteiramente correto se pudéssemos 

supor que os gráficos são parábolas. No entanto, esta suposi-

ção não pode ser utilizada, pois não há nenhuma informação 

a este respeito no enunciado do problema. Somente porque 

uma curva pareça uma parábola, não podemos afirmar que 

esta seja uma parábola. Uma parábola é um tipo de curva 

particular, com propriedades específicas, e não qualquer 

curva com aquela aparência conhecida. Esta resolução pro-

vavelmente denota um universo limitado de exemplos de 

funções do conhecimento do aluno. Como já comentamos, 

é comum que os alunos no Ensino Médio conheçam apenas 

exemplos de funções do primeiro e segundo graus.

Para ajudar seus alunos a perceber este erro, mostre 

exemplos de funções cujos gráficos parecem parábolas, mas 

que não são parábolas. Até mesmo um trecho do gráfico da 

função seno, visualizado para 
4 4

x
π π

− < <  pode servir para 

este objetivo. Por outro lado, indique a eles que o raciocínio 

estaria inteiramente correto se soubéssemos que se tratam 

de funções do segundo grau. Estes mesmos comentários 

valem para o Aluno b.

A resolução do Aluno C está inteiramente correta, como 

argumentamos nas atividades anteriores. Já o Aluno D co-

mete o erro comum de supor que um sinal negativo para a 

constante está associado a um movimento no sentido nega-

tivo do eixo horizontal. Para saber como trabalhar este erro 

com o aluno, veja a explicação sobre o gráfico da função 2g  

na Atividade 8.

Resposta Comentada

Além de refletir sobre o conceito de funções e suas formas de representação, no ensino 

das funções elementares, é fundamental considerarmos algumas ideias que os estudantes 

costumam misturar ou confundir. Por exemplo, os conceitos de equação e função ou de 

variável e incógnita.
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você já pensou se, por acaso, seus estudantes costumam confundir 

estes conceitos? E de que forma esta confusão pode prejudicar o 

entendimento das funções elementares?

4. Funções e Equações
O estudo de funções é muitas vezes desvinculado do estudo de equações. Isto leva a 

uma grande confusão dos alunos entre as ideias de função e equação, bem como as de 

variável e incógnita. Em particular, explora-se pouco a resolução gráfica de equações – o 

que seria uma oportunidade interessante de estabelecer estes vínculos. Uma vez que há 

grande ênfase em fórmulas e procedimentos, esta desvinculação faz com que os alunos 

pensem tanto em funções quanto em equações como “fórmulas” e tanto em variáveis 

quanto em incógnitas como “letras”. Assim, há pouca compreensão das diferenças e rela-

ções conceituais entre essas ideias e de seu papel em Matemática.

Para evitar a confusão conceitual entre equações e funções, é fundamental que fique 

claro para os alunos o que é uma função, conforme abordamos; mas também é essencial 

que eles entendam o que é uma equação e o que significa resolvê-la. Somente entendendo 

bem ambos os conceitos, poderão perceber a diferença entre eles. Já vimos o significado 

de função. Mas qual o conceito de equação? Uma equação é uma condição matemática, 

expressa simbolicamente, que envolve uma igualdade entre valores em que um ou mais 

valores (chamados incógnitas) são desconhecidos. Resolver a equação significa encontrar 

os valores desconhecidos que satisfazem a condição.

É importante começar a abordagem de equações com atividades que enfatizem este 

seu significado matemático. Acreditamos que somente depois que este significado esteja 

bem entendido, é que devem ser apresentados técnicas e procedimentos de resolução 

para casos específicos. 

Por isso, deve-se começar com exemplos genéricos e simples (como os das Atividades 

12 e 13 a seguir), que possam ser resolvidos somente com base em operações algébricas 

elementares, sem a necessidade de uso de técnicas ou procedimentos.

Neste ponto, devemos evitar ao máximo os “macetes”, do tipo: “passar coisas para 

o outro lado trocando o sinal” ou “cortar a mesma coisa dos dois lados”. Em lugar disso, 

devemos chamar atenção para o fato de que uma equação é uma igualdade matemática, 

isto é, os símbolos que estão dos dois lados do sinal de igual representam o mesmo número. 

Portanto, para que a igualdade seja preservada, toda operação algébrica aplicada em um 

dos lados deve também ser aplicada no outro. Esta é a ferramenta básica de que dispo-

mos para resolver equações algebricamente, e daí decorrem todas as técnicas algébricas 

de resolução conhecidas. Isto é, as técnicas são na verdade aplicações desta ferramenta 

básica em casos específicos.
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 Atividade 12  Descobrindo incógnitas

Nos itens a seguir, as letras representam valores reais desconhecidos. Em cada um deles, determine todos os valores reais 

que satisfazem a condição matemática dada.

a▹ ( )2
2 4q − = b▹ ( )( )1 3 0p p− + =

c▹ 5 34 0k k− = d▹ 2 1 0y − =

e▹ 2 1 3z − = f▹ 
22 2 1k − = −

 Atividade 12 
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Como você esperaria que seus alunos resolvessem esses 

exemplos?

Resposta comentada

Nesta atividade, procuramos selecionar exemplos que 

possam ser resolvidos por métodos que dependam da 

compreensão da estrutura de cada equação e que não cor-

respondam às rotinas tradicionalmente memorizadas pelos 

alunos. De forma geral, estes métodos não só são muito 

menos trabalhosos, mas principalmente, por fugir de rotinas 

memorizadas, deixam mais explícita a ideia de que resolver 

uma equação significa encontrar os valores que tornam a 

sentença verdadeira.

Nos itens (a) e (b), é muito provável que os alunos acostu-

mados a ter a fórmula de Bhaskara como único processo para 

resolver equações desenvolvam as expressões e apliquem a 

fórmula. Observe as resoluções a seguir.

a▹ ( )2
2 4q − =

       2 2q − = ±

       2 2q = ±

       0q =   ou  4q =

b▹ ( )( )1 3 0p p− + =

       1 0p − =   ou  3 0p + =

       1p =   ou  3p = −

No item (c), por se tratar de um exemplo fora dos pa-

drões tratados na escola, é bem possível que os alunos não 

saibam como resolver, ou apliquem indevidamente a fórmula 

de Bhaskara.

c▹ 5 34 0k k− =

     ( )3 2 4 0k k − =

     3 0k =   ou  2 4 0k − =

     0k = , 2k = −   ou  2k =

Equações envolvendo o símbolo de módulo têm, em 

geral, representado grandes dificuldades. Estas dificuldades 

são, até certo ponto, desnecessárias, pois não decorrem 

do conceito de módulo em si, mas sim da maneira como 

ele é abordado. Nos itens (d), (e) e (f), é provável que os 

alunos cometam erros do tipo 2 21 3 1 3z z− = ⇒ − = , ou 
2 22 2 1 2 2 1k k− = − ⇒ − = − .

Para resolver equações modulares, enfatize bem com 

seus alunos a noção de que se o módulo de certo número é 

igual a a , então este número só pode ser igual a a  ou a a− .

d▹ 
2 1 0y − =

      
2 1 0y − =

      
2 1y =

      1y = −   ou  1y =

e▹ 
2 1 3z − =

     
2 1 3z − =

      2 1 3z − = ±

      
2 1 3z = ±

      2 4z =   ou  2 2z = −

Como não existe um número real z  tal que 2 2z = − , 

então as únicas soluções da equação são 2z = −  e 2z = .

f▹ 22 2 1k − = −

Não existe número real cujo módulo seja negativo. Assim, 

a equação não tem soluções em � .

Como você esperaria que seus alunos resolvessem esses c▹ 5 34 0k k =
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Depois de ter pensado sobre a resolução de equações, vamos refletir sobre erros que 

nossos estudantes costumam fazer ao realizar este tipo de exercício...

 Atividade 13  Ache o contraexemplo

Nos itens a seguir, apresentamos erros comuns cometidos por alunos na resolução de equações. Em cada caso, indique 

que estratégia você adotaria para ajudar os alunos a entender e corrigir seus erros. Leve essas questões para debater com 

seus colegas no ambiente virtual do Matem@tica na Pr@tica.

A
2 6x =

  
6

3
2

x = = −
−

B

2 3x + =

 2 3x + =

     1x =  

C
3x− =

   3x =  

Ｄ
2 9x =

 3x =

resposta comentada

Nesta atividade, os erros acarretam na inclusão (item (a)) de soluções não válidas ou na exclusão de soluções válidas (itens 

(b), (c) e (d)). No caso de inclusão, você poderá substituir o valor obtido na equação e mostrar que este não satisfaz a sen-

tença. No caso de exclusão, encontre as soluções que faltam e mostre a seus alunos que o método empregado por eles não 

encontrou todas as soluções. Procure deixar, em um primeiro momento, que eles descubram os próprios erros. Em seguida, 

discuta a validade dos métodos com a turma.

 Atividade 13 
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Até agora, pensamos sobre a resolução de equações; colocamos a definição de equação 

e função e refletimos sobre diferenças entre funções e equações. Mas será que em algum 

momento uma função pode coincidir com uma equação?

Para pensar sobre isso, vamos relembrar alguns aspectos da definição de função. Uma 

função é uma relação entre dois conjuntos e as letras representam variáveis. A variável 

dependente pode assumir qualquer valor dentro do domínio e a variável independente 

recebe o valor no contradomínio correspondente a cada um destes. Por outro lado, como 

dissemos, uma equação é a expressão simbólica de um problema matemático de valores 

desconhecidos e as letras representam incógnitas, isto é, esses valores desconhecidos. Assim, 

quando queremos encontrar os valores do domínio de uma função cuja imagem é igual a 

um valor dado (isto é, ( )f x k= , com k  dado) teremos uma expressão matemática com um 

valor desconhecido. Portanto, temos que resolver uma equação. A atividade a seguir tem 

por objetivo chamar atenção para este aspecto; você pode até utilizá-la com seus alunos. 

Como dissemos, a abordagem gráfica para resolução de equações, quase sempre despre-

zada no Ensino Médio, é uma boa oportunidade para esclarecer as relações entre funções 

e equações, já que representações gráficas são normalmente associadas à ideia de função.

 Atividade 14  Analisando expressões

Considere a expressão algébrica 2 2 1x y+ = .

a▹ Esta expressão pode representar uma função? Justifique sua resposta.

b▹ Você poderia representar graficamente esta expressão?

c▹ Esta expressão pode representar uma equação? Neste caso, qual seria a incógnita? Qual seria a solução?

 Atividade 14 
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Resposta comentada

a▹ A expressão pode ser definida para [ 1,1]x∈ −  e [ 1,1]y∈ − . Se considerarmos todos estes valores, então a expressão 

não pode representar função, nem y  como função de x, nem x como função de y . Em ambos os casos, para cada 

valor de uma das variáveis, estariam associados dois valores da segunda variável.

b▹ Se tomarmos [ 1,1]x∈ −  e [ 1,1]y∈ − , a representação gráfica da expressão é uma circunferência de centro na 

origem e raio 1.

c▹ Esta expressão pode representar uma equação em que a incógnita é um ponto no plano ( ) 2,x y ∈� . A solução 

seria, neste caso, o conjunto ( ){ }2 2 2, | 1x y x y∈ + =� , representado graficamente pela circunferência de centro 

na origem e raio 1.

Resposta comentada

 Atividade 15  Gráficos para resolver equações

Considere as equações propostas nos itens (a), (d) e (e) da Atividade 12. Resolva cada uma delas usando um método gráfico.

a▹ ( )2
2 4q − =         d▹  2 1 0y − =

e▹  2 1 3z − =

 Atividade 15 

46 Módulo II  –  Conteúdo e Prática ▷ Etapa I

Conteudo_e_Pratica.indd   46 15/08/13   17:59



Resposta comentada

As resoluções gráficas consistem em pensar a equação como ( )f x k= , em que f  é uma função real e k  é uma cons-

tante real, e usar o gráfico desta função para representar a solução da equação.

a▹ ( )2
2 4q − =     d▹  2 1 0y − =     e▹  2 1 3z − =

Resposta comentada

-1

-1

1

1

2

2

3

3

5

5

4

4

1

1

-1

-1-2 2

2

3

1-1

-1

-2

1

2

2

3

 Atividade 16  Onde está Wally?

Considere a equação modular 4 3x x− = . Suponha que 

os alunos A, b, C, D e E resolveram esta equação de maneiras 

diferentes.

 � ALUNO A:

Se dois números têm o mesmo módulo, então um deles 

só pode ser mais ou menos o outro. Então:

( )4 3 4 3x x x x− = ⇒ − = ±

4 3

2 4

2

x x

x

x

− =
= −
= −

              
4 3

4 4

1

x x

x

x

− = −
=
=

Logo, as soluções da equação são 2x = −  e 1x = .

 � ALUNO b:

Se dois números têm o mesmo módulo, então um deles 

só pode ser mais ou menos o outro. Então:

( )4 3 4 3x x x x− = ⇒ − = ±

4 3

4 4

1

x x

x

x

− =
= −
= −

              
4 3

4 4

1

x x

x

x

− = −
=
=

 Atividade 16 

1x 1x

Agora resolva a atividade seguinte. Ela mostra outros erros que os alunos acabam 

cometendo ao resolver fórmulas sem entender seu significado matemático, ou seja, sem 

conhecer a conceituação de equação e função.
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Logo, as soluções da equação são 1x = −   e  1x = .

 � ALUNO C:

O módulo de um número é igual a mais ou menos esse 

número. Então:

       

( ) ( )
4 3

4 3

4 3

4 4

1

x x

x x

x x

x

x

− =

± − = ±

− =
=
=

 � ALUNO D:

       

( ) ( )2 2

2 2

2

2

4 3

4 3

8 16 9

8 8 16 0

2 0

1 1 4( 2)

2

1 9

2
2 3

2

x x

x x

x x x

x x

x x

x

x

x

− =

− =

− + =

+ − =

+ − =

− ± − −
=

− ±
=

− ±
=

Logo, as soluções da equação são 2x = −  e 1x = .

 � ALUNO E:

As soluções da equação são os pontos de interseção dos 

gráficos 4y x= −  e 3y x= . Pelo esboço, vemos que:

1
-1

-1-2-3

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

Se dois números têm o mesmo módulo, então um deles 

só pode ser mais ou menos o outro. Então:

( )4 3 4 3x x x x− = ⇒ − = ±

4 3

2 4

2

x x

x

x

− =
= −
= −

              
4 3

4 4

1

x x

x

x

− = −
=
=

Logo, as soluções da equação são 2x = −  e 1x = .

a▹ Você consideraria as soluções dos alunos corretas?

b▹ Para os alunos cujas soluções você não consideraria 

totalmente corretas, como você os ajudaria a corrigir 

os erros cometidos?

Logo, as soluções da equação são 1 1 Se dois números têm o mesmo módulo, então um deles 
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Resposta comentada

A resposta do Aluno A está inteiramente correta. O Alu-

no b segue o mesmo raciocínio, mas comete um pequeno 

erro de sinal ao resolver uma das equações lineares que 

decorrem da equação modular. Assim, sua resolução não 

deve ser considerada totalmente errada, mas ele deve ser 

alertado sobre o seu erro. Neste caso, será preciso verificar 

se este erro é meramente casual, isto é, uma “distração” 

do aluno, ou uma concepção errônea sobre resolução de 

equações.

A primeira fase escrita pelo Aluno C (o módulo de um 

número é igual a mais ou menos este número) está correta. 

Entretanto, este aluno comete um erro grave de manipula-

ção simbólica ao aplicar esta propriedade à expressão algé-

brica da equação. Claramente, como acontece em muitos 

casos, a manipulação simbólica está sendo feita sem que 

os significados dos símbolos sejam realmente entendidos. 

Será preciso esclarecer algumas questões para este aluno: 

em primeiro lugar, o símbolo ±  não é um sinal matemá-

tico como outro qualquer, e sim uma forma abreviada de 

escrever os sinais +  e − . Assim, a expressão simbólica 

( ) ( )4 3x x± − = ±  deve ser desmembrada, a princípio, em ou-

tras quatro: ( ) ( )4 3x x+ − = + ; ( ) ( )4 3x x− − = − ; ( ) ( )4 3x x+ − = −  

e ( ) ( )4 3x x− − = + . Isto nos mostra que esta expressão é equi-

valente a ( )4 3x x− = ± , ou a ( )4 3x x± − = , mas não a 4 3x x− = . 

Em segundo lugar, o símbolo ±  não pode ser simplesmente 

“cancelado” como se faz com o sinal de − . Isto mostra a 

importância de se explicar ao aluno que cancelar o sinal 

de −  na verdade significa multiplicar ambos os lados da 

equação por 1− . Não existe nenhuma operação análoga 

para eliminar o símbolo ± .

A solução do Aluno D está correta, porém o uso da 

fórmula de Bhaskara conduz a um caminho muito mais tra-

balhoso. O aluno deve ser alertado sobre isso. A opção em 

usar a fórmula de Bhaskara pode estar relacionada com um 

repertório limitado de estratégias de manipulação algébrica.

O Aluno E uso como apoio uma solução gráfica. Este 

tipo de solução deve ser incentivada, pois, além de correta, 

possibilita uma boa visão geral do problema.

Resposta comentada tico como outro qualquer, e sim uma forma abreviada de 

 Atividade 17  Gráfico a melhor opção

Considere a função :f →� �  definida por:

( )

2 2 3 1
( ) 1

4 1
3

x x se x
f x

x se x

− − ≤
=

− >

a▹ Encontre todas as soluções reais da equação ( ) 0f x = .

 Atividade 17 
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b▹ Que dificuldades você acha que seus alunos teriam 

para resolver a equação proposta no item (a)? Que 

estratégias pedagógicas você adotaria para ajudá-los 

a superar estas dificuldades?

Resposta comentada

a▹ Se resolvermos a equação 2 2 3 0x x− − = , obteremos 

1x = −  e 3x =  como soluções. Porém, a função só é 

definida por esta sentença para 1x ≤ . Logo, a solução 

1x = −  deve ser considerada, mas a solução 3x =  

deve ser descartada.

Resolvendo ( )1
4 0

3
x − = , obtemos 4x = . Como a função 

está definida por esta sentença para 1x > , a solução deve 

ser considerada.

Assim, as soluções da equação ( ) 0f x =  são 1x = −  e 

4x = .

b▹ É bastante esperável que os alunos resolvam as 

equações algebricamente de forma mecânica, sem 

se preocupar com os intervalos em que a função está 

definida por sentenças diferentes. Neste caso, eles 

não excluiriam 3x =  do conjunto de soluções.

Para ajudar os alunos a entenderem a questão, a aborda-

gem gráfica, verificada nas duas atividades anteriores, pode 

ter um papel importante. Peça para que os alunos tracem o 

gráfico da função, observando com cuidado os intervalos de 

definição de cada sentença. Em seguida, peça para que veri-

fiquem em que pontos este gráfico corta o eixo horizontal.

-1

-1

-2

-3

-2-3-4 1

1

2

2

3

3

4

b▹ Que dificuldades você acha que seus alunos teriam Resolvendo ( )1
, obtemos . Como a função 

A abordagem sobre a relação entre equações e funções deve ainda 

ser complementada com o trabalho sobre inequações.
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 Atividade 18  Comparando soluções

Considere a inequação modular 2 3x − ≤ . Suponha que 

os alunos A, b, C e D resolveram esta equação de maneiras 

diferentes.

 � ALUNO A:

     
2 3

2 3

5

x

x

x

− ≤

− ≤
≤

 � ALUNO b:

     
2 3

3 2 3

1 5

x

x

x

− ≤

− ≤ − ≤
− ≤ ≤

 � ALUNO C:

Dizer que 2 3x − ≤  significa dizer que a distância entre 

x  e 2 é menor ou igual a 3. Por isso, x  tem que estar entre 

-1 e 5. Logo, a solução da equação é 1 5x− ≤ ≤ .

 � ALUNO D:

As soluções de 2 3x − ≤  correspondem aos pontos 

x  cujas imagens pela função 2y x= −  são menores ou 

iguais a 3.

1

1

-1

-1-2

2

2

3

3

4

4 5 6

Pelo gráfico, vemos que estes pontos estão entre -1 e 5. 

Logo, a solução da equação é 1 5x− ≤ ≤ .

a▹ Você consideraria as soluções dos alunos corretas?

 Atividade 18 

Da mesma forma que comentamos no caso das equações, é importante que fi-

que claro o que significa resolver uma inequação. Uma inequação é uma condição 

matemática, expressa simbolicamente, que envolve uma desigualdade entre valores em 

que um ou mais (chamados incógnitas) são desconhecidos. Resolver a inequação signifi-

ca encontrar o valor desconhecido que satisfaz a condição. Assim, tanto equações como 

inequações são condições matemáticas expressas simbolicamente e resolvê-las significa 

encontrar os valores que satisfazem a estas condições. A única diferença é que equações 

envolvem igualdades e inequações desigualdades. Assim como ocorre com equações, a 

abordagem gráfica fornece uma oportunidade valiosa para estabelecer a relação entre 

funções e inequações. Veja a atividade a seguir.
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b▹ Para os alunos cujas soluções você não consideraria 

totalmente corretas, como você os ajudaria a corrigir 

os erros cometidos?

Resposta comentada

O Aluno A comete o erro comum de simplesmente elimi-

nar o sinal de módulo. Você deve explicar a este aluno que 

dizer que x a≤  equivale a dizer que a x a− ≤ ≤ . Exemplos 

numéricos e uma ilustração na reta real podem ser de grande 

ajuda para este objetivo.

As respostas dos Alunos b e C estão ambas inteiramente 

corretas. Sendo que o Aluno C explicita a ideia conceitual que 

justifica o procedimento.

Como já comentamos na resposta da Atividade 16, a so-

lução gráfica do Aluno D está correta e deve ser incentivada.

b▹ Para os alunos cujas soluções você não consideraria Resposta comentada

 Atividade 19  Gráficos com tecnologia digital

Suponha que você queira explicar a seus alunos a influência do parâmetro a  no 

gráfico de funções quadráticas :f →� �  na forma 2y ax= . Para isto, você pede a eles 

que desenhem os gráficos de várias parábolas: 25y x= − , 24y x= − , 23y x= − , 22y x= − , 
2y x= − , 2y x= , 22y x= , 23y x= , 24y x= , 25y x= . Em seguida, você pede que eles com-

parem os gráficos traçados e tirem suas conclusões.

Você considera que o computador pode ajudar nesta tarefa didática? Como?

 Atividade 19 

5. O Uso do Computador no Ensino de Funções
Na disciplina Funções Elementares, verificamos como o computador (no caso, com 

apoio do programa Geogebra) pode ajudar no estudo de gráfico de funções, com enfoque 

especial no caso de funções trigonométricas. Como observamos na disciplina Funções Ele-

mentares, uma das principais aplicações do uso de computadores no ensino de funções é 

a possibilidade de se estudar com mais facilidade a influência da variação de parâmetros 

no comportamento gráfico de funções. Evidentemente, isto não se aplica somente ao caso 

de funções trigonométricas...
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 Atividade 20  Software para resolver inequações

Considere as equações e inequações propostas nas Ati-

vidades 16, 17 e 18.

4 3x x− =

:f →� �        ( )

2 2 3 1
( ) 1

4 1
3

x x se x
f x

x se x

− − ≤
=

− >

2 3x − ≤

a▹ Use o computador para resolvê-las graficamente.

b▹ Que vantagens e desvantagens você vê nesta abor-

dagem, em relação à abordagem tradicional com 

lápis e papel?

Resposta comentada

As equações e inequações estão resolvidas nas atividades 

anteriores. Certamente, o computador pode ajudar muito 

neste tipo de atividade. Como já comentamos, o computador 

pode poupar os trabalhos dos alunos com cálculos longos 

que podem estar envolvidos com o esboço de gráficos, 

permitindo que eles se concentrem mais nos aspectos con-

ceituais dos problemas.

 Atividade 20 

Resposta comentada

Em tarefas como a proposta nesta Atividade, se os 

alunos tivessem que traçar todos os gráficos pedidos com 

papel e lápis, provavelmente eles se perderiam em contas 

e procedimentos. Isto é, o trabalho braçal de fazer os cál-

culos necessários para traçar os gráficos seria tão grande e 

maçante que é quase certo que os estudantes se desviariam 

dos objetivos da atividade no meio do percurso. Neste 

caso, ao construir os gráficos, mesmo conseguindo fazê-lo 

corretamente (o que não necessariamente é garantido), 

eles se esqueceriam ou se desmotivariam em refletir sobre 

o motivo pelo qual estavam fazendo isso. Neste aspecto, o 

computador pode ser de grande importância. Em tarefas 

como estas, que exigem muito trabalho braçal, o com-

putador pode se encarregar de fazer as contas pesadas, 

deixando a atenção dos estudantes mais livre para enfocar 

aspectos mais conceituais. Os alunos podem alterar os valo-

res dos parâmetros e observar, imediatamente, as mudanças 

consequentes nos gráficos. Assim, eles ficam livres para 

prestar atenção nos aspectos qualitativos desses gráficos, e 

não nas contas que foram necessárias para construí-los. Em 

particular, em programas de geometria dinâmica (como o 

Geogebra), a mudança de parâmetros pode ser feita dina-

micamente, o que pode trazer grandes ganhos conceituais 

para o estudo.

Resposta comentada computador pode ser de grande importância. Em tarefas 
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Por outro lado, o computador deve ser usado de forma extremamente cuidadosa. Nesta atividade, por exemplo, em ativi-

dades que envolvam resolução gráfica de equações e inequações, o uso inadequado do computador pode causar nos alunos 

a impressão errônea de que basta verificar as soluções visualmente na tela. As resoluções gráficas (computacionais ou não) 

devem sempre ser acompanhadas da solução algébrica! Para evitar que os alunos fiquem com esta concepção, apresente 

situações em que a visualização na tela pode causar uma impressão falsa das soluções de uma equação ou inequação.

Por exemplo, considere a equação bastante simples 100 99 0x − = . Podemos resolver esta equação graficamente procu-

rando pela interseção da reta 100 99y x= −  com o eixo horizontal, como mostra a figura a seguir, feita em um programa de 

computador.

-7 -6 -5 -4 -3

-3

-2

-2

-1

-1

0
0

1

1

2

2

3

3

4 5 6 7
x

y

Ao olhar simplesmente para a figura, podemos ter a impressão de que a solução da equação é 1x = , devido à imprecisão 

visual. A solução da equação é na verdade 0,99x = .

Veja também a Atividade 22, a seguir.

Até agora, discutimos situações em que lançamos mão de potencialidades técnicas dos 

computadores para fins pedagógicos: capacidade de fazer cálculos trabalhosos rapidamen-

te e dinamicamente. Porém, as limitações técnicas de computadores também podem se 

converter em potencialidades pedagógicas. Isto é, alguns erros cometidos devido à natureza 

dos algoritmos que os computadores usam para traçar gráficos podem ser explorados de 

forma conveniente para que fiquem mais explícitas para os alunos as questões matemáti-

cas que estão por trás. Observe a atividade a seguir.
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 Atividade 21  Quantos pontos?

A figura a seguir mostra a curva 2y x=  traçada por um 

programa de computador.

32

2

4

6

8

10

1-1 0-2-3
x

y

Por que você acha que a curva adquiriu este aspecto? 

Você usaria esta figura para ilustrar gráficos de parábolas em 

uma turma do Ensino Médio?

Resposta comentada

Para responder à questão, é preciso entender como os 

algoritmos computacionais traçam gráficos. Esses algoritmos 

são, em linhas gerais, estruturados por meio de substituição 

e interpolação, isto é, de acordo com os seguintes passos:

1▹ dada uma fórmula algébrica, construir uma tabela de 

valores, obtidos por substituição;

2▹ marcar no plano cartesiano os pontos dados pelos 

valores na tabela;

3▹ ligar esses pontos por meio de segmentos de retas.

Observe que a estrutura de substituição e interpolação é 

essencialmente a mesma que aquela usada por muitos estu-

dantes para esboçar gráficos (Figura 1). A diferença, é claro, 

está no fato de que os algoritmos computacionais usam um 

número muito maior de pontos que um ser humano é capaz 

de calcular em pouco tempo. Justamente por isso, os gráficos 

traçados por programas computacionais são, quase sempre, 

mais precisos. Porém, dependendo de alguns fatores (como 

o número de pontos usados, arredondamentos, precisão e 

resolução da tela) os algoritmos computacionais de subs-

tituição e interpolação também podem levar a resultados 

errôneos ou pouco precisos. É o caso do gráfico mostrado 

nesta atividade. A figura a seguir mostra os pontos que foram 

usados pelo computador para traçar este gráfico.

32
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1-1 0-2-3
x

y

Figura 3: Interpolação de pontos no computador.

Erros e imprecisões como estes não precisam ser evita-

dos, pois não são necessariamente prejudiciais à aprendiza-

gem de funções. Ao contrário, podem ser usados para enri-

quecer o ensino. Por exemplo, este gráfico pode servir para 

mostrar aos estudantes como o algoritmo por substituição 

e interpolação pode não ser suficiente para obter gráficos 

precisos. Para isto, precisamos usar algum outro recurso.

 Atividade 21 
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 Atividade 22  Precisa de uma lupa?

A figura a seguir representa o gráfico da função polino-

mial :f →� �  definida por ( )( )2( ) 5 7 2f x x x= − − , traçado na 

janela gráfica 4 4x− ≤ ≤ , 5 15y− ≤ ≤ .

0
0

5

10

15

x

y

-3 -2 -1 1 2 3

a▹ Quantas raízes reais tem a função f ? Que raízes 

são essas?

 Atividade 22 

Para compensar as limitações intrínsecas aos algoritmos por 

substituição e interpolação, os computadores empregam um 

grande número de pontos para traçar gráficos. Como isto ex-

trapolaria a capacidade humana de cálculos, precisamos lançar 

mão de outros recursos que complementem a substituição e in-

terpolação – recursos não tão quantitativos, porém mais quali-

tativos. Para o computador, é indiferente traçar 22 5 3y x x= + −  

ou 3cos( )y x π= − , pois em ambos os casos ele simplesmente 

substituirá e ligará os pontos. Por outro lado, para nós, seres 

humanos, o conhecimento da teoria matemática nos permite 

saber o que esperar do gráfico quando vemos uma fórmula de 

uma parábola ou de uma senóide.

Este é um tipo de pensamento qualitativo, que relaciona 

diretamente propriedades da fórmula e do gráfico. Neste caso, a substituição de valores e 

a construção de tabelas servem para tornar o gráfico mais preciso. Assim, o uso em sala 

de aula de situações em que o computador fornece resultados errôneos ou imprecisos 

também pode servir para evidenciar a relação entre tabelas de dados e representações 

gráficas, indicando a necessidade de se adotar estratégias mais qualitativas. É o que pro-

pomos nas atividades a seguir. Nestas atividades, a ideia é levar o aluno a refletir sobre a 

aparência do gráfico, com base na relação entre as ordens de grandeza da janela gráfica 

e as propriedades da função, analisadas a partir de sua expressão algébrica.

Nas aulas com computador, 
devemos ajudar os 
alunos a entenderem os 
resultados expressos pelos 
computadores.
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b▹ Todas as raízes reais de f  podem ser visualizadas no gráfico traçado? Explique este comportamento.

c▹ Como seria possível visualizar todas as raízes de f ?

Resposta comentada

a▹ Igualando a função a 0, obtemos ( )( )25 7 2 0x x− − = . Logo, as raízes são 
7

1,4
5

x = = , 2 1,414x = ≅  e 2 1,414x = − ≅ − .

b▹ As raízes 
7

5
 e 2  são muito próximas. A diferença entre elas é da ordem de 210− . Por isso, devido à ordem de grandeza 

da escala utilizada no gráfico, não é possível distingui-las visualmente. Temos a impressão de que o gráfico tangencia 

o eixo horizontal em um ponto, quando na verdade ele corta o eixo em dois pontos diferentes.

c▹ Para visualizar as raízes 
7

5
 e 2 , devemos escolher uma janela gráfica com valores de x  muito próximos destes valores 

e valores de x  muito próximos de 0. Podemos escolher, por exemplo, 1,3 1,5x< <  e 0,005 0,005y− < < .

x

0,004

0,002

0
3 1,32 1,34 1,36 1,38 1,4 1,42 1,44 1,46 1,48

-0,002

-0,004
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 Atividade 23  Alterando escalas

A figura a seguir representa o gráfico da função 

:r →� �  definida por 2( ) 1r x x= + , traçado na janela grá-

fica 100 100x− ≤ ≤ , 100 100y− ≤ ≤ . Explique por que o gráfico 

de r  ficou parecido com o da função módulo.

x

y

0
0-200-400-600-800 200

200

-200

-400

-600

-800

400

600

800

400 600 800

Resposta comentada

A janela gráfica escolhida é definida por 1000 1000x− < <  e 

1000 1000y− < < . Para valores grandes de x , podemos pensar 

que a diferença entre 2 1x +  e 2x  fica desprezível, isto é, a 

constante 1 somada na expressão fica irrelevante, em relação 

aos valores de x . Assim, podemos pensar da seguinte forma:

2 2( ) 1r x x x x= + ≅ =

Por esta razão, para valores grandes de x, o gráfico de r  

fica muito parecido com a da função módulo. Observe que a 

aproximação feita só faz sentido para valores grandes de x . 

Para valores menores, a constante 1 somada não pode ser 

desprezada e, portanto, o gráfico não ficará parecido com o 

da função módulo. De fato, a figura a seguir mostra o gráfico 

de r  na janela 3 3x− < <   e  1 3y− < < .

x

y

-2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0
0

0,5

0,5

1

1,5

2

2,5

-0,5

1 1,5 2 2,5

Para ajudar os alunos a perceberem a aproximação feita, 

você poderá pedir que eles montem uma tabela comparan-

do os valores de 2x  e de 2 1x + , para valores “pequenos” e 

“grandes”:

x 2x 2 1x +
1 1 2
2 4 5
3 9 10

100 10.000 10.001
1.000 1.000.000 1.000.001
10.000 100.000.000 100.000.001

 Atividade 23 
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 Saiba mais  A argumentação dedutiva 

A Matemática, como a entendemos hoje, é uma área do conhecimento que se caracteriza pela argumentação 

dedutiva. Isto quer dizer que os fatos em Matemática (Teoremas) só podem ser estabelecidos como verdadeiros por 

meio de demonstrações estruturadas na forma de deduções lógicas, a partir de outros fatos previamente estabele-

cidos (Axiomas e outros Teoremas). Nunca em Matemática os fatos podem considerados verdadeiros por meio de 

argumentação indutiva, isto é, da generalização a partir de uma quantidade finita de exemplos. Nunca podemos 

afirmar que um fato matemático é verdadeiro em todos os casos apenas porque é verdadeiro em um número finito 

de casos. No entanto, nem sempre foi assim ao longo da história da Matemática! Em épocas passadas, teoremas 

foram aceitos como verdadeiros com base da verificação de um certo número de exemplos (que em alguns casos, 

podia ser muito grande, mas sempre finito), sabia?

Sendo assim, é um objetivo importante para o ensino de Matemática apresentá-la como uma disciplina dedutiva, e 

não indutiva. Isto pode ser um desafio, pois comumente os alunos tendem a pensar indutivamente. Para quebrar 

esta tendências, você poderá apresentar situações em que uma propriedade vale para muitos casos, mas não vale 

sempre. Um exemplo simples e acessível de situações como esta é o do famoso polinômio que gera número primos:
2( ) 41p n n n= + +

Se substituirmos em p  os números inteiros de 0 a 39, podemos verificar que obtemos somente números primos. 

Pensado indutivamente, poderíamos concluir daí que ( )p n  é primo para todo n inteiro. Mas este fato não é ver-

dadeiro! Verifique que 2(40) 1681 41p = = , que não é primo.

 Saiba mais 

Como comentamos, atividades como as 21, 22 e 23 podem ser usadas para motivar 

a exploração dos conteúdos matemáticos que explicam certos resultados aparentemente 

errôneos ou inesperados do computador. Em particular, a Atividade 21 pode ser usada para 

mostrar aos estudantes as limitações dos algoritmos por substituição e interpolação para 

traçar gráficos (que é essencialmente o mesmo usado pelos estudantes na maior parte 

dos casos), e a necessidade de se usar métodos mais qualitativos. As Atividades 22 e 23 

ilustram como um mesmo gráfico pode ter diferentes aspectos, dependendo dos intervalos 

escolhidos para as variáveis; e como a interpretação desses aspectos demanda a compre-

ensão das inter-relações diretas entre representações algébricas e gráficas. Desta forma, 

essas atividades podem ser usadas para quebrar e reconstruir algumas das concepções 

comuns dos estudantes.

É interessante ressaltar também que atividades dessa natureza têm outra aplicação pe-

dagógica importante. Em muitos casos, o computador é considerado por estudantes como 

critério absoluto de verdade matemática. Isto é, seus resultados são muitas vezes aceitos 

como corretos sem questionamento. Situações inesperadas como aquelas exemplificadas 

anteriormente podem mostrar aos estudantes que os resultados do computador devem 

sempre ser questionados e que sua interpretação deve ser baseada em conhecimentos 

matemáticos (e não ao contrário). Assim, o único critério de verdade matemática deve 

ser a argumentação dedutiva.
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 Atividade 24  O que é raiz?

Considere a seguinte questão: Sabemos que a equação 

do segundo grau 2 3 0x x c+ + = , em que c  é uma constante 

real, tem 1x = −  como raiz. Determine o valor de c .

Suponha que os alunos A e b resolveram esta equação 

de maneiras diferentes.

 � ALUNO A:

2

3 9 4
1

2

2 3 9 4

1 9 4

1 9 4

1 9 4

4 9 1

4 8

2

c

c

c

c

c

c

c

c

− ± −
− =

− + = ± −

= ± −

= −
= −
= −
=
=

 � ALUNO b:

2( 1) 3 ( 1) 0

1 3 0

2 0

2

c

c

c

c

− + ⋅ − + =
− + =
− + =
=

a▹ Você consideraria as soluções dos alunos corretas?

b▹ Para o aluno cuja solução você não consideraria to-

talmente correta, como você o ajudaria a corrigir os 

erros cometidos?

 Atividade 24 

2c =

6. Funções Polinomiais
Na Etapa 2 da disciplina Funções Elementares, apresentamos e discutimos uma sequ-

ência didática para abordagem de funções polinomiais do segundo grau. Esta sequência 

está baseada em uma construção de métodos de análise de funções do segundo grau 

que parte de exemplos mais simples para mais complexos, articulando representações 

algébricas e gráficas.

Esta sugestão de sequência didática é uma alternativa para a abordagem tradicional 

para equações e funções do segundo grau, que é iniciada com procedimentos como a 

fórmula de Bhaskara e as fórmulas de coordenadas de vértices. A ênfase excessiva nes-

tes procedimentos pode favorecer a formação pelos alunos de uma imagem limitada de 

equações e funções do segundo grau, no sentido em que temos abordado nesta disciplina. 

Sobre este aspecto, observe a atividade a seguir.
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 Atividade 25  Precisa Bhaskara?

Suponha que os alunos A e b tenham resolvido a equação ( )( )2 1 0x x− + =  de maneiras diferentes.

 ALUNO A:              ALUNO b:

 Atividade 25 

c▹ Quais dos dois alunos você considera que usou de 

forma mais explícita o conceito de raiz de equação?

Resposta comentada

Ambas as soluções estão corretas. No entanto, a solução 

do Aluno A sugere uma identificação maior da ideia de raiz 

com o processo de resolução (no caso, por meio da fórmula 

de Bhaskara) do que com o próprio conceito. Aparentemen-

te, esse aluno não dispõe de outro recurso para resolver 

equações do segundo grau, que não a fórmula de Bhaskara. 

Além da solução do Aluno b ser mais simples e menos tra-

balhosa, esta usa mais explicitamente o conceito de raiz de 

uma equação, isto é, o valor que torna a sentença verdadeira.

( )( )2 1 0

2 0 1 0

2 1

x x

x ou x

x ou x

− + =

− = + =
= =

( )( )
2

2 1 0

2 0

1 1 4 ( 2)

2

1 9

2
1 3

2
2 1

x x

x x

x

x

x

x ou x

− + =

− − =

± − ⋅ −
=

±
=

±
=

= =

A ênfase procedimental para a resolução de equações polinomiais de segundo 

grau leva à ocorrência de erros como o que acabamos de exemplificar na ativida-

de anterior. Este é o caso de muitos alunos no Ensino Médio, que usam a fórmula 

de Bhaskara mesmo em casos muito simples, em que esta não é necessária. As 

Atividades 25 e 26 a seguir ilustram outros exemplos de situações como esta, em 

que as fórmulas são usadas sem necessidade, ou generalizadas inadequadamen-

te. Como já observamos, acreditamos que as fórmulas só devam ser introduzidas 

depois de uma conceituação sólida das noções de equação e função.
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a▹ Você consideraria as soluções dos alunos corretas? 

b▹ Para o aluno cuja solução você não consideraria totalmente correta, como você o ajudaria a corrigir os erros cometidos?

Resposta comentada

Ambas as soluções estão corretas, entretanto o uso da fórmula de Bhaskara pelo Aluno b é absolutamente desnecessário. 

Como comentamos na resposta da Atividade 24, este uso pode indicar uma falta de compreensão do conceito de raiz de 

equação e um repertório de ferramentas para lidar com equações e funções quadráticas limitado à fórmula de Bhaskara. O 

Aluno A percebe que, para resolver esta equação, basta usar o fato de que se o produto de dois números é igual 0, então 

pelo menos um destes é 0. Assim, não é necessário desenvolver a expressão e aplicar a fórmula.

Para o aluno que usou desnecessariamente a fórmula de Bhaskara, o conceito de raiz de equação deve ser enfatizado. Uma 

coisa muito simples pode ser feita para contribuir com este aspecto: quando o aluno terminar de resolver uma equação, sugira 

que ele substitua os valores encontrados na equação original, confirmando que estes de fato a verificam. No caso da equação 

proposta nesta atividade, você deverá enfatizar o fato de que para que o produto dê 0, basta que um dos fatores seja igual a 0.

a▹ Você consideraria as soluções dos alunos corretas? 

 Atividade 26  Oba! Já está fatorado!

Suponha que os alunos A e b tenham construído o grá-

fico da função ( )2
( ) 2 1f x x= − −  de maneiras diferentes.

 � ALUNO A:

( )2
( ) 2 1f x x= − −

Como a função é de segundo grau, seu gráfico é uma 

parábola. Vemos que a função tem um ponto de mínimo 

em ( )2, 1− . Logo este é o vértice da parábola. As raízes de 

f  são dadas por:

( )
( )

2

2

2 1 0

2 1

2 1

2 1

3 1

x

x

x

x

x ou x

− − =

− =

− = ±
= ±
= =

Logo, o gráfico corta o eixo horizontal nos pontos 3x =  

e 1x = . Temos também que o gráfico corta o eixo vertical 

( )2
(0) 2 1 3y f= = − − = .

Portanto, o gráfico tem o seguinte aspecto.

 Atividade 26 

f  são dadas por: Portanto, o gráfico tem o seguinte aspecto.
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x

y

-1

-1

1

2

3

4

0 1 2 3 4 5
0

 � ALUNO b:

( )2

2

( ) 2 1

( ) 4 3

f x x

f x x x

= − −

= − +

As raízes de f  são dadas por:

2 4 3 0

4 16 12

2

4 4

2
4 2

2 1
2

3 1

x x

x

x

x

x ou x

− + =

± −
=

±
=

±
= = ±

= =

O vértice de f  é dado por:

( )

( 4)
2

2
16 12 4

1
4 4

v

v

x

y

− −
= =

− − −
= = = −

O gráfico corta o eixo vertical em 3c = .

Portanto, o gráfico tem o seguinte aspecto.

x

y

-1

-1

1

2

3

4

0 1 2 3 4 5
0

a▹ Você consideraria as soluções dos alunos corretas? 

b▹ Para o aluno cuja solução você não consideraria to-

talmente correta, como você o ajudaria a corrigir os 

erros cometidos?

Resposta comentada

Os mesmos comentários feitos na resposta da Atividade 

25 valem para esta. O Aluno A percebe que a função pode 

ser tratada diretamente na forma em que é dada, enquanto 

o Aluno b usa a fórmula de Bhaskara desnecessariamente.
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7. Funções Exponenciais e Logarítmicas
A abordagem de funções exponenciais e logarítmicas no Ensino Médio também é 

muito centrada na aplicação de fórmulas e procedimentos apresentados, sem que os sig-

nificados dos conceitos fiquem claros. Por exemplo, em muitos casos são propostos aos 

estudantes exercícios (em geral, em grande número) sobre equações e inequações expo-

nenciais e logarítmicas, cujos métodos de resolução, baseados nas propriedades algébricas 

elementares, são apresentados sem justificativa. Em particular, no caso do logaritmo, tais 

métodos são abordados sem que a própria definição de logaritmo seja dada. 

No Matem@tica na Pr@tica, trabalhamos com esta definição algumas vezes, entre estas 

na disciplina Funções Elementares. Esta definição é baseada na exponencial: o logaritmo 

de um número real 0x >  em relação à base a∈�  ( 0a > , 1a ≠ ) é o único número y∈�  

tal que ya x= . Isto é, o logaritmo é o expoente da exponenciação:

log y
ay x a x= ⇔ =

Sugerimos a seguir algumas atividades alternativas que podem ser usadas para ex-

plorar os conceitos de exponencial e logaritmo, suas relações e suas propriedades ele-

mentares. Um aspecto também pouco explorado é a relação entre funções exponenciais 

e progressões geométricas. De fato, uma progressão geométrica pode ser pensada como 

sendo uma função exponencial infinita cujo domínio é 

o conjunto dos números naturais. Além disso, a obser-

vação de que uma função exponencial transforma pro-

gressões aritméticas em progressões geométricas pode 

ser usada para chamar atenção para o comportamento 

das funções exponenciais: cada vez que somarmos uma 

constante na variável independente de uma função ex-

ponencial, estaremos multiplicando por uma constante 

a variável dependente desta função. Esta é a ideia ex-

plorada pelas Atividades 27 e 28 a seguir. A Atividade 

29 explora a interpretação de logaritmo como ordem 

de grandeza de um número. A Atividade 30 enfoca 

gráficos traçados em eixos em escalas logarítmicas. A 

interpretação destes gráficos demanda a interpretação 

das propriedades algébricas do logaritmo.

Conceitos matemáticos como exponenciais e logaritmos, progressão 

aritmética e progressão geométrica estão relacionados e explorar esta 

relação na escola é muito importante!
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 Atividade 27  Como assim?

Considere a função exponencial :f →� � , ( ) xf x a= , em 

que 0a > . O objetivo desta atividade é verificar que f  trans-

forma progressões aritméticas em progressões geométricas. 

Para isto, considere uma progressão aritmética 0nx x nr= + , 

em que as constantes reais 0x  e r  são o termo inicial e a 

razão de nx , respectivamente.

a▹ Verifique que os pontos ny  dados pelas imagens de 

nx  por f  formam uma progressão geométrica.

b▹ Identifique o termo inicial e a razão desta progressão 

geométrica.

Resposta comentada

Temos que ( )0 0
0( ) ( )

nx nr x r
n ny f x f x nr a a a+= = + = = . 

Se chamarmos 0
0

xy a=  e rs a= , teremos 0
n

ny y s= . 

Logo,  ny  é uma progressão geométrica de termo inicial 0y  

e razão s.

 Atividade 28  Isso funciona?

Considere a função logarítmica :f →� � , ( ) logaf x x= , 

em que 0a > , 1a ≠ . O objetivo desta atividade é verificar 

que f  transforma progressões geométricas em progressões 

aritméticas. Para isto, considere uma progressão geométrica 

0
n

nx r x= , em que as constantes reais 0x  e r  são o termo 

inicial e a razão de nx , respectivamente.

a▹ Verifique que os pontos ny  dados pelas imagens de 

nx  por f  formam uma progressão aritmética.

b▹ Identifique o termo inicial e a razão desta progressão 

aritmética.

Resposta comentada

Temos que 

0 0 0( ) ( ) log ( ) log ( ) log ( )n n
n n a a ay f x f r x r x x n r= = = = + .

Se chamarmos 0 0log ( )ay x=  e log ( )as r= , teremos 

0ny y ns= + . Logo, ny  é uma progressão aritmética de

termo inicial 0y  e razão s .

 Atividade 27 

 Atividade 28 
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 Atividade 29  Quantos algarismos?

Seja x  um número real positivo.

a▹ Suponha que a parte de inteira do logaritmo decimal de x  seja 5. Quantos algarismos têm a parte inteira de x ?

b▹ Seja x  um número real positivo cuja parte inteira tem n  algarismos. O que se pode afirmar sobre o logaritmo de-

cimal de x ?

Resposta comentada

a▹ Se a parte inteira do logaritmo decimal de x  é 5, então temos que: 105 log 6x≤ < .

Logo: 5 610 10x≤ < .

Portanto, a parte inteira de x  tem 6 algarismos.

b▹ Se a parte inteira de x  tem n  algarismos, então temos que: 110 10n nx− ≤ < .

Logo: 101 logn x n− ≤ < .

Portanto, a parte inteira de 10log x  tem é 1n− .

Como comentamos antes, esta atividade apresenta uma interpretação do logaritmo decimal como ordem de grandeza 

de um número: o logaritmo decimal fornece o número de algarismos da parte inteira de um dado número real positivo, isto 

é, a ordem de grandeza deste número.

 Atividade 29 

Para finalizarmos esta etapa, propomos a atividade a seguir, um 

pouco mais desafiadora do que as que você fez até agora. Pronto para 

encarar este desafio?
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 Atividade 30  Fazendo mágica!

Os gráficos a seguir estão desenhados em eixos com escalas logarítmicas decimais. Isto é, nesses eixos, cada unidade 

linear corresponde a uma multiplicação por 10. A janela gráfica é 0,1 10x≤ ≤  e 0,1 100y≤ ≤ .

a▹ Na figura a seguir, estão representadas as curvas y k x= ⋅ , em que k∈�  varia de 0 a 10. Explique por que as curvas 

têm este aspecto.

b▹ Na figura a seguir, estão representadas as curvas ky x= , em que k∈� varia de 1 a 10. Explique por que as curvas 

têm este aspecto.

 Atividade 30 
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c▹ Observe que os intervalos escolhidos para ambos os 

eixos nessa escala começam em 0,1. Você saberia 

justificar essa escolha? Faria sentido começar em 0?

Resposta comentada

Vamos chamar de x  e y  os eixos do sistema cartesiano 

usual; e de u  e v  os eixos em escala logarítmica decimal. 

Então, teremos:

10logu x=          10logv y=

Para explicar o comportamento das curvas dadas nos 

itens (a) e (b) nos logarítmicos, devemos expressá-las em 

termos de u  e v .

a▹ Observemos a família de curvas y k x= ⋅ . Para escre-

ver estas curvas em função dos eixos logarítmicos u  

e v , fazemos:

     
( ) ( ) ( )10 10 10 10log log log logy k x x k= ⋅ = +

     'v u k= +

     em que ( )10' logk k= .

 

b▹ Observemos a família de curvas ky x= . Para escrever 

estas curvas em função dos eixos logarítmicos u  e 

v, fazemos:

      
( ) ( )10 10 10log log logky y x k x= = = ⋅

      v k u= ⋅

c▹ Como o logaritmo de 0 não está definido, os eixos 

em escalas logarítmicas não podem começar em 0. 

A origem desses eixos pode ser escolhida em coor-

denadas tão próximas de 0 quanto queiramos, mas 

não em 0.

Resposta comentada

Fechamos a primeira Etapa da disciplina Conteúdo e prática: olhar concei-

tual na sala de aula com esta atividade-desafio. Esperamos que as discussões 

e reflexões trazidas tenham ajudado você a articular melhor todo o conteúdo 

que trabalhamos na disciplina Funções Elementares com algumas questões 

que costumamos enfrentar em sala de aula. 
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Conclusão
Funções elementares é um conteúdo que costuma ser muito difícil para os alunos. Na 

educação matemática, rever a forma como este conteúdo vem sendo trabalhado na escola 

é fundamental. Nesta seção, apresentamos algumas questões problemáticas que aparecem 

no ensino de funções e propusemos atividades e reflexões que podem ajudar a resolvê-las. 

Nosso principal objetivo é trazer um olhar mais conceitual e menos procedimental para o 

ensino de funções, ajudando a desenvolver um ensino com mais significado. 

Que tenhamos sempre a oportunidade de construir e reconstruir a nossa prática de 

professores de Matemática! E assim possamos contribuir com a melhoria da educação 

básica no nosso país.

Resumo
 ▹ O ensino de funções costuma ser desenvolvido em três contextos isolados, aborda-

dos sem que muitas relações sejam estabelecidas entre eles: 1) exemplificação de 

situações concretas (contexto concreto); 2) apresentação de conceitos formais (con-

texto formal); e 3) apresentação e resolução de fórmulas (contexto procedimental). 

 ▹ A contextualização de funções elementares e de outros conceitos matemáticos deve 

ser explorada na escola apenas nos casos em que isto é coerente com a própria 

natureza do objeto de estudo.

 ▹ A ideia matemática de função é composta por três elementos fundamentais: do-

mínio, contradomínio e lei de associação. Uma função não se reduz apenas a uma 

fórmula ou a uma expressão algébrica. Para que uma função esteja bem definida, é 

preciso que estes três elementos sejam dados.

 ▹ As três principais formas de representação para funções usadas no Ensino Médio 

são: algébricas (fórmulas), numéricas (tabelas) e gráficas (gráficos). É fundamental 

estabelecer articulações múltiplas entre todas estas formas de representação, e não 

apenas a tradicional estrutura: fórmula à tabela à gráfico.

 ▹ O estudo de funções é muitas vezes desvinculado do estudo de equações. Isto leva 

a uma grande confusão dos alunos entre as noções de função e equação, bem como 

entre as de variável e incógnita.

 ▹ Uma função é uma relação entre dois conjuntos e as letras representam variáveis. Já 

uma equação é a expressão simbólica de um problema matemático de valores inde-

terminados e as letras representam incógnitas, isto é, esses valores indeterminados.

 ▹ Em tarefas que exigem muito trabalho braçal, o computador pode ser útil no ensino 

de funções ao se encarregar de fazer as contas pesadas, deixando a atenção dos 

estudantes mais livre para enfocar aspectos mais conceituais.

 ▹ Limitações técnicas dos computadores, como gráficos imprecisos, podem se tornar 

potencialidades pedagógicas, levando os alunos a pensarem sobre conceitos mate-

máticos na interpretação de erros.
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 ▹ A ênfase procedimental para a resolução de funções polinomiais de segundo grau 

leva à ocorrência de erros. Alunos do Ensino Médio costumam usar a fórmula de 

Bhaskara mesmo em casos muito simples, em que esta não é necessária.

 ▹ É importante explorar com os estudantes funções exponenciais e logarítmicas, suas 

relações e suas propriedades elementares. Um aspecto também pouco explorado é 

a relação entre estas funções e progressões aritméticas e geométricas.
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Anexo

Folhas de atividade sobre funções quadráticas

Apresentamos a seguir uma proposta de folhas de atividades para o ensino de fun-

ções quadráticas. Você pode analisá-las e adaptá-las às características de suas turmas de 

estudantes.

ESCOLA: ___________________________________________  Prof.: _____________

NOME: ____________________________________________  Data: 

AtiviDADES SObrE frENAgEM DE CArrOS – fOLhA 1

Um automóvel em movimento, ao ser freado pelo motorista, percorre uma deter-

minada distância até parar. Essa é a chamada distância de frenagem. Os motoristas 

experientes sabem que a distância de frenagem aumenta muito com o aumento da 

velocidade.

Um instrutor de uma autoescola, ao preparar os futuros motoristas, utiliza a seguinte 

regra para determinar a distância de frenagem:

Elevar a velocidade ao quadrado e dividir o resultado por 100.

Nessa regra, a velocidade está em km/h e a distância em metros.

Atividade 1: Usando a regra do instrutor da autoescola, calcule a distância de frena-

gem de um carro que está a:

A 40 km/h

Resposta: ______________________________________________________________

B 80 km/h

Resposta: ______________________________________________________________

Vemos que 80 é o dobro de 40. Vale o mesmo para as distâncias de frenagem corres-

pondentes?

Resposta: ______________________________________________________________
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AtiviDADE SObrE frENAgEM DE CArrOS – fOLhA 2

Atividade 2: Usando ainda a regra do instrutor de autoescola, complete a tabela 

abaixo, em que v  é a velocidade do carro no momento da freada (em km/h) e d  é 

a distância de frenagem (em m). Plote os pontos ( , )v d  no sistema de coordenadas 

cartesianas.

v 20 40 60 80 100 120

d

Atividade 3: O instrutor de autoescola expressa a função ( )d v  como uma regra na 

forma de uma frase. Expresse essa função como uma fórmula:

                                 ( )d v =                                                    

Atividade 4: Suponhamos que a distância de frenagem possa ser, em geral, 

aproximada por 21
( )d v v

k
= , sendo k  uma constante positiva que depende de vários 

fatores, como o desempenho dos freios do carro. 
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AtiviDADE SObrE frENAgEM DE CArrOS – fOLhA 3

Observe a seguinte tabela de distância de frenagem de um veículo de uma certa 

marca, divulgada por uma revista especializada, e obtida em testes conduzidos por 

motoristas profissionais:

v 40 60 80 100

d 8,2 18,1 31,8 50,3

A Supondo que a distância de frenagem desse veículo obedeça a uma fórmula do 

tipo 21
( )d v v

k
= , encontre um valor médio para k  que se adapte bem aos valores da 

tabela.

B Aumente a tabela calculando ( )d v  para outros valores de v :

v 20 40 60 80 100 120

d 8,2 18,1 31,8 50,3

C Comparando os valores dessa tabela com os valores da regra do instrutor de auto-

escola, você pode imaginar as razões práticas pelas quais a regra do instrutor consi-

dera distâncias duplicadas em relação a um teste profissional? 

Atividade 5: Uma indústria montadora de automóveis está substituindo um modelo 

superado por outro modelo que incorpora muitas inovações técnicas. Em particular, 

o novo modelo traz um sistema de freios computadorizado, que permite uma frena-

gem mais eficiente. Supondo que a distância de frenagem nos dois modelos obedeça 

às equações  2
1

1

1
( )d v v

k
=   e  2

2
2

1
( )d v v

k
=   (modelos antigo e novo, respectivamente), 

assinale a resposta verdadeira:

   1 2k k<                           1 2k k=                           1 2k k>  
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AtiviDADE SObrE frENAgEM DE CArrOS – fOLhA 4

Atividade 6: O gráfico abaixo corresponde à distância de frenagem ( )d v  de um certo 

veículo. Admitindo que a função é da forma 21
( )d v v

k
=  para k  constante, encontre 

um valor de k  que corresponda aproximadamente aos valores dados.

Tarefas extraclasse

1 Procure em um dicionário da Língua Portuguesa o significado das palavras freio, 

frear, freada, frenagem, freamento, frenar, frenamento, frenação, breque.

2 Procure, em revistas especializadas em veículos, tabelas de distâncias de frena-

gens de automóveis de várias marcas. Em cada caso, verifique se a função ( )d v  é do 

tipo 21
( )d v v

k
=  com k  constante positiva.

3 Consulte um professor de Física para obter uma justificativa para a regra distância 

de frenagem = constante 2 v×

 (Sugestão: energia cinética 21

2
mv=  e energia cinética k= ×  deslocamento)

v (km/h)

d (m)
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A Análise Combinatória desperta o interesse de professores 
e alunos por tratar de uma variedade de problemas que, 
simples ou complexos, na maioria dos casos são um desafio à 
imaginação. Para abrir essa etapa da Disciplina Pedagógica, 
reflita sobre os seguintes questionamentos: 

 ▹ Será que é necessário memorizar fórmulas para resolver 
qualquer problema de Análise Combinatória?

 ▹ Qual o objetivo de desenvolvermos técnicas de contagem?

 ▹ Como utilizar técnicas organizadas para resolução de 
problemas de contagem em sala de aula? 

 ▹ Como nossos alunos podem perceber que a Análise 
Combinatória trata de muito mais que Arranjos, Permutações 
e Combinações?

Etapa II 

Conteúdo e prática: 
Matemática Discreta
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(53±±+305) )6*; 4826)

4±.)4±);806*;48+8

60))85;1±(;:±*8+83(88)5*+;46(;88

*96*?;8)*±(;485);5*+2:*±(;4956*

2 (5*-4)8 8* ;

4069285);)6+8)4±±;1(±9;48081;

8:8±1;48+85;4) 485 + 528806*

81(±9;48; (88;4 (± ? 34;48) 4 ±;

161;: 188; ±?;

1. Vontade de inovar
Após realizar um curso de Especialização no Ensino de Matemática, um 

professor do Ensino Médio iniciou seu ano letivo cheio de novas propostas e 

ideias para inovar e renovar suas práticas em sala de aula. Ao planejar suas aulas 

para abordar o conteúdo da Análise Combinatória, viu e reviu diversos livros 

didáticos, mas não encontrou muitas propostas para abordar esse conteúdo 

de forma inovadora.

Foi então que lembrou que 

poderia iniciar a abordagem da 

Análise Combinatória tendo como 

ponto de partida a Criptografia. O 

professor ficou na dúvida sobre o 

que escolher: se iniciava a partir 

da Criptografia de Julio Cesar, do 

Sistema Braille, do Sistema Biná-

rio ou do sistema RSA. Após muita 

reflexão, ele decidiu que utilizaria todos es-

ses sistemas, iniciando pelo mais simples e finalizando com o mais complexo.

Quando estava com seu planejamento 

pronto, foi comentar sua ideia com outro 

professor de Matemática da escola. O pro-

fessor então disse: “— Esses sistemas de co-

dificação são muito instigantes. Eu sempre 

me interessei por isso. Mas nunca pensei em 

trazer para minha sala de aula. Me explique 

uma coisa: Como você irá abordar a Análise 

Combinatória tendo esses sistemas de codi-

ficação como ponto de partida?”

Que resposta você daria a esse professor?

Nesta etapa que se inicia, iremos buscar as respostas para esse questionamento, refor-

çando o potencial pedagógico dos conteúdos que você estudou na disciplina Matemática 

Discreta.

Vamos lá!

A
da

m
 C

ie
si

el
sk

i  
/  

SX
C 

A
ut

or
 n

ão
 id

en
tifi

 c
ad

o 
 / 

 S
XC

 

Ja
cq

ue
 S

te
ng

el
  /

  S
XC

 

Ro
ge

r K
irb

y 
 / 

 S
XC

 

1. Vontade de inovar 79

Conteudo_e_Pratica.indd   79 15/08/13   18:00



2. Análise Combinatória na escola
Sabemos que, em geral, o modo como são tratados os conteúdos relacionados à Análi-

se Combinatória no Ensino Médio não remete a situações aplicáveis e simples, que podem 

ser abordadas como motivadores para a aprendizagem. 

Estamos acostumados a encontrar, na maioria dos materiais didáticos, uma abordagem 

da Análise Combinatória por métodos de agrupamentos que apresentam alguma carac-

terística que permite a aplicação direta de uma fórmula conhecida previamente. É desta 

forma que a Análise Combinatória fica reduzida ao estudo dos Arranjos, Combinações e 

Permutações. Além disso, os livros didáticos não costumam dispensar o tempo e o espaço 

necessários à discussão deste assunto com a devida profundidade. E assim, por limitação 

ou praticidade, escolhem problemas que “se encaixam” nas fórmulas.

Comumente, a abordagem de Análise Combinatória nas escolas ocupa um tempo 

considerável tentando classificar qualquer problema de contagem em uma destas três 

categorias: Arranjos, Combinações e Permutações. Mas não precisa ser assim! 

Daí a nossa pergunta inicial: Será que é necessário memorizar fórmulas 

para resolver qualquer problema de Análise Combinatória?

Foi com o propósito de desmistificar um pouco este tipo de abordagem, que decidimos, 

na disciplina Matemática Discreta (Módulo II do Curso de Especialização Matem@tica na 

Pr@tica), começar a discutir os problemas de Análise Combinatória abordando a Crip-

tografia de Julio Cesar, o sistema de comunicação Braille, o Sistema Binário e, ainda, o 

sistema RSA. Com essa abordagem, buscamos demonstrar que o estudo de combinatória 

está muito mais próximo da realidade que nos cerca e de forma muito mais ampla do que 

podem explicar as fórmulas de arranjos, combinações e permutações.

3. Introduzindo combinatória com criptografia
A Análise Combinatória tem como objetivo contar o número de possibilidades para 

formação de grupos de elementos de um conjunto, respeitando alguma regra ou carac-

terística pré-definida.

A escolha por iniciar a disciplina Matemática Discreta com a Criptografia se deve ao fato 

de que esse tema apresenta possibilidades de desenvolver o estudo de combinatória por 

meio de atividades simples e que geralmente atraem a atenção dos alunos. Afinal, a curio-

sidade por descobrir segredos e entender como eles são construídos é bastante instigante.

Aliás, sempre que possível, quando pretendemos iniciar um novo conteúdo, é bom 

colocar um desafio para os alunos. Assim, o conteúdo será melhor assimilável pelos alunos, 

uma vez que estes perceberão que só podem encontrar a solução do desafio a partir do 

Desafios podem tornar o ensino 
mais atraente e a aprendizagem 
mais significativa.
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 Atividade 1  Para o professor: Criptografia de Júlio Cesar

Considere um sistema criptográfico com avanço de 5 casas:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E

Usando método baseado na Criptografia de Julio Cesar, para 5 casas, escreva o resultado da frase:

APRENDER  MATEMATICA

Resposta comentada

Observe que, para encontrar a correspondência desta frase no sistema criptográfico dado, precisamos apenas substituir 

as letras da frase APRENDER MATEMÁTICA pelas letras do sistema com avanço de 5 casas. Assim, a resposta seria:

FUWJSIJW  RFYJRFYNHF

 Atividade 1 

conteúdo ensinado/aprendido. No caso da abordagem da Análise Combinatória tendo a 

Criptografia como desafio, o estudo dos métodos de contagem ajuda na tarefa de contar 

um grande número de  possibilidades de segredos. 

De que forma você acha que a abordagem utilizada na disciplina 

Matemática Discreta pode contribuir para enriquecer suas práticas em 

sala de aula?

Você observou que a Etapa 1 da disciplina Matemática Discreta apresenta algumas ativi-

dades envolvendo a Criptografia, algumas mais simples, outras mais complexas. Sugerimos 

que você inicie com atividades mais simples, como é o caso do sistema criptográfico de 

Júlio César, que permite diversas variações para a correspondência entre as letras. Você 

pode iniciar a atividade com um desafio relacionado ao nosso alfabeto, que tem 26 letras... 

Vamos mostrar um exemplo de atividade utilizando o nosso alfabeto como  inspiração, 

mas é claro que você pode pensar em muitas outras possibilidades! 
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 Saiba mais  Imperador Júlio César

O Imperador Júlio César (100 a.C - 44 a.C.) criou um dos primeiros sistemas de criptografia conhecido. Para enviar 

suas mensagens, ele substituía cada letra do alfabeto pela terceira letra que a segue. De um modo geral, sistemas 

que deslocam uma quantidade p de casas também são considerados variantes do sistema criado por Júlio César.

 Saiba mais 

O que é importante explorar com seus alunos em atividades simples, 

semelhantes à Atividade 1 apresentada?

Observamos que foi fácil montar o código, pois fornecemos o modo como fazer a cor-

respondência entre as letras; neste caso bastou trocar o A por F, P por U e assim por diante.

 ▹ Quem recebeu a mensagem como deve proceder para decodificá-la?

a▹ A primeira hipótese é conhecer o deslocamento proposto pelo emissor da mensa-

gem, como nós conhecíamos na Atividade 1. Assim, neste caso, faria o processo 

inverso para cinco posições à esquerda no alfabeto e desvendaria o verdadeiro 

conteúdo.

b▹ E caso não tivesse nenhuma informação, apenas que seria um processo baseado no 

Código de Júlio César? Neste caso, só resta ao receptor descobrir qual o deslocamen-

to utilizado... O desafio é pensarmos quantas possibilidades de conversões existem...

Se considerarmos que FUWJSIJW RFYJRFYNHF não apresenta palavras conhecidas, não 

haveria deslocamento algum. Porém, como queremos desvendar algo que está escrito na 

mensagem, na prática devemos eliminar a possibilidade de correspondência que 

usa o deslocamento zero. Porém, é importante ressaltar que, apesar de trivial, 

esta é uma das possibilidades. Então, temos 26 possíveis códigos. Não deixe de 

discutir com seus alunos a possibilidade de eliminarmos a solução trivial (des-

locamento zero) e, neste caso, sobram 25 possibilidades de correspondências, 

ou seja, na verdade 25 alfabetos diferentes. Veja que, sem conhecer completa-

mente a regra de conversão, o receptor teria bastante trabalho até decodificar 

completamente esta mensagem usando apenas métodos manuais. 

Com um desafio criptográfico relacionado ao nosso alfabeto, você pode 

trabalhar a contagem do número de possíveis codificações que podem ser de-

terminadas, e que estas são determinadas pela contagem de possibilidades distintas para 

estabelecer um código; o modo como convertemos é denominado por “chave”.
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 Proposta 1 para a sala de aula  Segredos e letras

Sugerimos que, baseado na Atividade 1, você proponha atividades em grupo, de modo que cada grupo de 4 alunos receba 

uma frase curta, e diferente, do tipo: DISCIPLINA É LIBERDADE, SONHE O IMPOSSÍVEL etc. Nesta atividade:

a▹ Cada grupo deve escolher uma chave e passar a mensagem para outro grupo que deve tentar desvendá-la. 

b▹ Ao final da atividade, discuta com a turma sobre a quantidade de possíveis chaves.

c▹ Debata também com seus alunos sobre que processos poderiam dificultar a descoberta da chave nestes exemplos. 

Durante a execução da fase (a), os grupos tentarão livremente descobrir a chave do grupo que criptografou a mensagem. 

Este processo, apesar de simples, apresenta um desafio que depois será resolvido com a ajuda da Análise Combinatória, o 

que faz com que o assunto a ser estudado faça sentido para os alunos envolvidos.

Para a fase (b), já começa a aparecer a ideia de que há muitas possibilidades para serem contadas, e portanto previstas, 

quando criamos uma chave criptográfica.

Para o item (c), discuta com seus alunos sobre a facilidade em descobrir a chave pelo método de Júlio César, uma vez 

que com 25 tentativas (uma vez que eliminamos o caso trivial) conseguimos desvendar o mistério. Apesar de, provavelmente, 

muitos grupos não conseguirem desvendar as mensagens, 25 tentativas é pouco se consideramos a quantidade de ferramen-

tas disponíveis pelo avanço tecnológico. Apresente o método aplicado em duas fases com duas conversões de Julio César 

seguidas. É importante observar com seus alunos 

que podemos escolher eliminar o caso trivial ou 

não, afinal aqui não haveria impedimento para que 

uma das conversões fosse do tipo deslocamento 

zero. Assim, teremos 25 x 26 possibilidades, se 

eliminarmos o caso trivial em uma das fases, lem-

brando que o caso trivial (com deslocamento zero) 

mantém a frase como ela é. Porém, numa segunda 

fase, manter o que já foi deslocado na primeira fase 

insere a mesma dificuldade que deslocar de uma 

quantidade p de letras. E, se o caso trivial não é 

eliminado, teremos 26 x 26 possibilidades.

 Proposta 1 para a sala de aula 
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Em seguida, explique para seus alunos que, para desvendar esse tipo de mensagem 

secreta, precisamos conhecer a “chave” com a qual as mensagens foram codificadas. Você 

pode induzir seus alunos a perceberem que, quando não temos a tal “chave”, podemos 

consegui-la fazendo tentativas. Para tal, eles terão que testar um número de possibili-

dades que precisam ser contadas. Daí aparece a Análise Combinatória para nos auxiliar! 

Apropriar-se das diversas formas de contagem pode ajudar seus alunos nos problemas de 

Criptografia e em inúmeros outros.
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 Proposta 2 para a sala de aula  Chaves e símbolos

1 Discuta com os alunos o que acontece se variamos a quantidade de símbolos que usamos 

em sistemas criptográficos. Para isso, você pode elaborar um roteiro que utilize três símbolos e de-

pois quatro símbolos e pedir que os alunos indiquem a quantidade de possibilidades em cada caso. 

Para elaborar esse roteiro, você pode usar o exemplo dado na Atividade 1, que aborda varia-

ções do Código de Júlio César. Nesse caso, utilizamos os 26 símbolos do alfabeto em uma dispo-

sição especial que considera um deslocamento simples à esquerda seguido por todo o alfabeto.

Repare que, nestes casos de deslocamento simples, o total de possibilidades, quando elimina-

mos o caso trivial, será sempre n-1 quando temos alfabeto com n símbolos.

Outros modos de criptografia para símbolos diferentes do de Júlio César podem ser construídos, como por exemplo, per-

mutar livremente todos os caracteres envolvidos. Quantos códigos diferentes podem ser formados com 26 letras, considerando 

este caso? Pense sobre isso, responderemos a essa questão mais adiante... Mas, atenção, pois com seus alunos é importante 

primeiro discutir exemplos com número menor de códigos.

2 Após essa discussão inicial, questione os alunos sobre a quantidade de diferentes “chaves” que podemos desenvolver, 

quando usamos uma quantidade maior ou menor de símbolos no sistema criptográfico. 

Facilmente seus alunos irão verificar que quanto maior o número de símbolos utilizados, 

maior a quantidade de possibilidades de codificações e, logo, mais difícil de desvendar o segredo.

3 Posteriormente, questione seus alunos sobre por que os sistemas de senhas de banco, 

entre outros, não usam esses sistemas simples de deslocamento. 

Oriente seus alunos a descobrirem que sistemas com pequena quantidade de símbolos 

ficam vulneráveis, pois seria razoavelmente fácil encontrar todos os possíveis elementos do 

código, ou seja, todas as possibilidades de chaves.

４ Para finalizar a sequência didática, 

solicite que os grupos de alunos criem modelos, com regras 

próprias, para chaves em sistemas de criptografia para o alfabeto de 26 letras. 

Discuta com a turma os diferentes graus de dificuldades de desvendar cada 

chave. Chame atenção para a importância dos sistemas de contagem neste 

caso.

 Proposta 2 para a sala de aula 
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Para trabalhar Análise Combinatória utilizando desafios criptográficos, como o do 

alfabeto, é interessante que você desenvolva uma sequência didática, como a descrita an-

teriormente. Essa pode ajudar seus alunos a construir o conceito de Análise Combinatória 

e perceber sua importância. Apresentamos, a seguir, uma outra possível sequência didática 

para ser utilizada em sala de aula. Veja se você gosta! 
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 Proposta 3 para a sala de aula  Planeta Plunc

Digamos que no planeta Plunct os alfabetos fossem formados por apenas três símbolos:  

♥,  ♣  e  ♦. Nesse caso, poderíamos criptografar mensagens dos modos seguintes:

1

♥
2

♣
3

♦
1

♥
2

♣
3

♦
1

♥
2

♣
3

♦
1

♥
2

♣
3

♦
1

♥
2

♣
3

♦
3

♦
1

♥
2

♣
2

♣
3

♦
1

♥
1

♥
3

♦
2

♣

Nas primeiras linhas destas tabelas, aparecem as “letras” do alfabeto em sua “ordem natural” e, nas segundas linhas, as 

letras que devem substituir as da primeira linha, respectivamente, quando efetuarmos uma codificação.

Olhando as tabelas, apesar de a primeira delas ser a “trivial” (como no caso do alfabeto no código de Júlio César) e não 

servir para codificar nada, você pode concluir que há exatamente seis maneiras de permutar as letras desse alfabeto?

Sim. Vejamos como proceder a explicação em sala:

a▹ Para a primeira letra, existem três possibilidades de codificação: 

♥ ♣ ♦
ou

♥ ♣ ♦
ou

♥ ♣ ♦

♥ ♥ ♥

Ou seja, três posições que ela pode ocupar. 

b▹ Escolhida uma das posições, restam duas possibilidades para a segunda letra ocupar:

♥ ♣ ♦ ♥ ♣ ♦ ♥ ♣ ♦

♥ ♣ ♣ ♥ ♣ ♥

ou                       ou                       ou

♥ ♣ ♦ ♥ ♣ ♦ ♥ ♣ ♦

♥ ♣ ♥ ♣ ♣ ♥
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Para montar a sequência didática anterior, você pode começar utilizando o exemplo do 

Planeta Plunc (desenvolvido na disciplina Matemática Discreta), como na proposta a seguir.  
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c▹ E, uma vez escolhido um desses casos, resta somente uma possibilidade para a terceira letra:

♥ ♣ ♦ ♥ ♣ ♦ ♥ ♣ ♦

♥ ♣ ♦ ♣ ♥ ♦ ♣ ♦ ♥

♥ ♣ ♦ ♥ ♣ ♦ ♥ ♣ ♦

♥ ♦ ♣ ♦ ♥ ♣ ♦ ♣ ♥

Dessa forma, tem-se: 3 2 1 6⋅ ⋅ =  possibilidades para fazermos uma codificação para o alfabeto usado no planeta Plunct. 

E, uma vez escolhido um desses casos, resta somente uma possibilidade para a terceira letra:

 Atividade 2  Para o professor: Reflexão

Apresentamos uma sequência didática e alguns exemplos de atividades para serem 

utilizados em sala de aula com os seus alunos. Agora é sua vez de identificar caracterís-

ticas relativas a cada exemplo estudado. Esses exemplos têm caráter didático e têm por 

objetivo motivar seus alunos a aprender Análise Combinatória ao vincular sua aplicação a 

importantes questões desafiadoras. Agora, responda:

a▹ Os métodos de codificação apresentados até aqui, baseados no método de Julio César ou mesmo na permutação livre 

dos caracteres, são eficientes para a criptografia de senhas numéricas ou de mensagens secretas de texto?

b▹ Que elementos relacionados à contagem podem influenciar na quantidade de possibilidades de chaves distintas?

 Atividade 2 
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Observe que, utilizando o mesmo raciocínio do planeta Plunc, podemos respon-

der ao questionamento sobre quantos códigos diferentes podem ser formados com 

26 letras, se pudermos permutar livremente todos os caracteres envolvidos. Serão 

26 25 24 ... 3 2 1 26!⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
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c▹ Comente as indicações dos bancos para o cliente não 

usar datas para senhas de seis algarismos. Descreva 

como o uso de datas com seis algarismos pode dimi-

nuir o universo de possibilidades para estas senhas?

Resposta comentada 

Em relação ao item (a), é razoável perceber a facilidade 

em desvendar este tipo de chave, uma vez que qualquer 

computador pode calcular com extrema rapidez todas as 

possibilidades e exibir a correta. Para o item (b), temos que 

inicialmente a quantidade de símbolos presentes no alfabeto 

é um importante fator que pode aumentar o grau de dificul-

dade.  Para a reflexão proposta para o item (c), é importante 

lembrar que uma boa senha é aquela que apresenta grande 

quantidade de possibilidades e não apresenta restrições ou 

características marcantes para cada uma das decisões. A 

escolha de datas de aniversário com 6 dígitos faz com que o 

universo de possibilidades fique restrito pela quantidade de 

possibilidades para os algarismos nas escolhas do mês, ano 

e dia do aniversário.

Comente as indicações dos bancos para o cliente não Resposta comentada 

Diante dos problemas mais simples tratados em sala, aparece o Princípio Multiplicativo 

da Contagem e com ele, principalmente quando a quantidade de elementos do conjunto 

não é pequena, podemos apresentar uma notação que “facilita” a representação: a no-

tação fatorial. Você pode observar que já utilizamos esta simplificação nos exemplos da 

sequência didática anterior.

A notação fatorial pode ser utilizada quando a cada decisão tomada excluímos uma 

possibilidade já escolhida. Assim, precisamos aprender a observar se o número de possi-

bilidades de uma decisão interfere ou depende de outra decisão já tomada. 

Por exemplo, se temos sete decisões a tomar com sete possibilidades para a primeira 

decisão, sendo que cada decisão subsequente elimina uma possibilidade já escolhida, 

temos no total o seguinte produto de decisões possíveis: 7 6 5 4 3 2 1⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ , que, por sua vez, 

em notação fatorial, pode ser escrito como 7! Note que, para problemas com um número 

grande de decisões e/ou número grande de possibilidades, a notação fatorial pode ajudar 

na representação. E assim fará sentido ao estudante conhecer esta nova notação. 

Note que sugerimos que a notação fatorial só seja apresentada depois que os alunos 

perceberem a necessidade do seu uso! Isso faz com que essa notação adquira sentido 

real para eles. Ressaltamos que o professor, sempre que possível, deve apresentar novos 

assuntos como uma opção ou uma necessidade que ajuda a simplificar um problema ou 

uma forma de representação, como é o caso do fatorial. 

Após apresentar a notação e seu significado, vale à pena exercitar com os alunos as 

operações envolvendo os números fatoriais. Apresentamos a seguir alguns exemplos de 

exercícios que você pode utilizar em sala de aula:

O Princípio Multiplicativo diz 
respeito a uma quantidade 
finita de decisões que deve-
mos tomar para descrever 
um evento. Se, para cada 
uma das decisões, podemos 
ter por sua vez um número 
de possibilidades, então o 
número de maneiras de to-
marmos um número finito de 
decisões será o produto destas 
possibilidades. 
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 Proposta 4 para a sala de aula  Fatorial

Exercícios possíveis para serem feitos com os alunos:

1▹ Simplifique as expressões:

A  
12!

2!3!
                           B  100! 99!

98!

+                            C  ( 2)! !
, , 1.

( 1)!

n n
n n

n

+ −
∈ ≥

−
�

2▹ Resolva as equações:

A  ! 12 ( 2)!n n= ⋅ −
                           

B  ( 2)! 72 !n n+ =

Repare que, no Exercício 1, os resultados que os alunos deveriam encontrar seriam:

A  12! 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3! 12 11 10 9 8 7 6 5 2
12 11 10 9 8 7 6 5 2

2!3! 2 1 3! 1

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅

B  100! 99! 100 99! 99! 99!(100 1) 99 98!(101)
99 101

98! 98! 98! 98!

+ ⋅ + + ⋅
= = = = ⋅

C  
( 2)! ! ( 2) ( 1) ( ) ( 1)! ( 1)!

( 1)! ( 1)!

( 1)![( 2) ( 1) ( ) ]
( 2) ( 1) ( )

( 1)!

n n n n n n n n

n n

n n n n n
n n n n

n

+ − + ⋅ + ⋅ ⋅ − − ⋅ −
=

− −
− + ⋅ + ⋅ −

= = + ⋅ + ⋅ −
−

Para as equações, no Exercício 2, os alunos deveriam realizar os cálculos a seguir:

A  2

! 12 ( 2)! ( 1) ( 2)! 12 ( 2)!

( 1) 12 12 0

4

n n n n n n

n n n n

n

= ⋅ − ⇒ ⋅ − ⋅ − = ⋅ −

⇒ ⋅ − = ⇒ − − =
⇒ =

A  2 2

( 2)! 72 ! ( 2) ( 1) ! 72 !

3 2 72 3 70 0

7

n n n n n n

n n n n

n

+ = ⇒ + ⋅ + ⋅ =

⇒ + + = ⇒ + − =
⇒ =
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 Saiba Mais  Atitudes para resolver problemas de contagem

Agora que vamos abordar alguns exemplos de exercícios de contagem, reiteramos a necessidade de seguirmos um 

“algoritmo” que permite tratarmos de modo mais adequado cada problema de Combinatória.

A Leia o problema a ser resolvido com bastante atenção. Detalhes como “os elementos são distintos” ou “os 

elementos podem se repetir” fazem a diferença;

B Verifique se o problema fica mais simples dividindo-o em casos;

C Isole as possibilidades mais “problemáticas” ou que oferecem mais dificuldades e comece 

resolvendo-as por ordem de dificuldade;

Ｄ Para resolver o problema, use diagramas, setas, os esquemas que vimos fazendo casos particulares 

etc. Crie sua maneira pessoal de abordar os problemas de contagem;

Ｅ Evite usar indiscriminadamente fórmulas. Esse procedimento não funciona em geral, pois há casos 

que não se enquadram em aplicação de qualquer fórmula. Enfim, é necessário saber usar o Princípio 

Multiplicativo com bastante atenção.

 Saiba Mais 
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Cabe ressaltar que geralmente estas operações envolvendo fatoriais são apresenta-

das nos livros didáticos em seções desconexas, como assunto separado dos problemas 

de contagem, e depois aparecem “magicamente” nas fórmulas. Sugerimos que estas 

operações sejam apresentadas juntamente aos problemas de contagem, como uma 

ferramenta. Acreditamos que saber manipular e operar com os fatoriais ajuda os 

alunos a utilizarem as fórmulas com mais segurança e de modo mais simples.

Após apresentar os primeiros exemplos de contagem usando a Criptografia, 

como sugerimos, cabe apresentar a nomenclatura referente ao conteúdo explo-

rado. Nos exemplos propostos aqui e também no Módulo II, como o do alfabeto 

e o do planeta Plunc, foram tratadas permutações simples. À medida que os alunos com-

preendem os conceitos iniciais relacionados ao Princípio Multiplicativo, é possível agregar 

características e restrições às escolhas a serem agrupadas que implicam em modificações 

no número de possibilidades relacionadas a cada decisão a ser tomada, de acordo com 

o Princípio Multiplicativo. Desse modo, torna-se necessário eliminar algumas das possi-

bilidades contadas por meio das permutações simples. O significado dessa operação é 

reconhecer elementos que, obtidos em diferentes agrupamentos, representam na verdade 

o mesmo elemento ou elementos equivalentes.

A aprendizagem dos conteúdos de Análise Combinatória envolve a resolução de um 

grande número de problemas com as mais diversas características. A resolução desses 

problemas pode ajudar os alunos a desenvolverem o significado de fatorial e de permuta-

ções simples, como apresentados. Assim, consideramos importantes algumas orientações 

sobre como proceder para resolver problemas de contagem. Estas orientações devem ser 

destacadas durante as resoluções de problemas em sala de aula. Deste modo, podemos 

ajudar os alunos a organizarem as ideias e identificarem as principais características dos 

problemas e, deste modo, reproduzirem a resolução em outros problemas similares. 
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 Atividade 3  Para o professor: problemas e dificuldades dos alunos

Resolva os problemas a seguir e descreva possíveis dificuldades que os alunos pos-

sam encontrar ao solucionarem esses problemas.

a▹ Sete alunos devem ficar em fila no pátio, de modo que os irmãos André e Ma-

riana sempre estejam juntos. De quantos modos distintos isto pode ser feito?

Resolução do problema:

Possíveis problemas enfrentados pelos alunos:

 Atividade 3 
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Vamos às orientações... 

Inicialmente, oriente os alunos para que leiam o problema a ser resolvido com bastante 

atenção, observando as características relevantes e os detalhes do problema. É importan-

te ter atenção se, a cada escolha, descartamos elementos já escolhidos, pois esta é uma 

característica frequente nos problemas e que influencia diretamente no tratamento dado 

ao problema, devido ao Princípio Multiplicativo (por exemplo, em problemas que exigem 

elementos distintos, como a formação de números com algarismos distintos, devemos 

sempre descartar as possibilidades dos elementos já escolhidos). Outro enfoque será 

dado ao problema se for admitido que os elementos podem se repetir para formação dos 

agrupamentos. 
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b▹ Considere que sejam dados os algarismos {0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} e que desejemos for-

mar números pares de três algarismos. Quantos seriam os números sem repetição 

de algarismos?

Resolução do problema: 

Possíveis problemas enfrentados pelos alunos: 

Resposta comentada

a▹ No primeiro problema, observe que, ao trocar os alunos de lugar na fila, estamos formando uma fila diferente. É 

fundamental, ao resolvermos problemas de combinatória, ficarmos atentos às possíveis restrições do problema. Este 

problema apresenta restrições? Sim. As trocas podem ser feitas desde que os irmãos André e Mariana permaneçam 

juntos. Este detalhe indica que não podemos simplesmente permutar os sete alunos na fila. Na verdade, esta restrição 

indica que em vez de sete escolhas temos na verdade seis, uma vez que a escolha de um dos irmãos implica neces-

sariamente na escolha do outro em seguida. Assim, temos na verdade que permutar seis escolhas. Porém, há mais 

um detalhe a ser observado: as escolhas dos irmãos podem ser de duas maneiras, se escolho André, a Mariana será a 

próxima ou, se escolho a Mariana, o André será o próximo. Desse modo, teremos sempre duas permutações de seis 

escolhas para considerarmos. Vamos aos cálculos:

Quantidade total de filas = 2 (6 5 4 3 2 1) 2 720 1440× × × × × × = × =( )

To
m

as
z 

A
. P

os
zw

a 
 / 

 S
XC

 

3. Introduzindo combinatória com criptografia 91

Conteudo_e_Pratica.indd   91 15/08/13   18:00



Note que, neste problema, os alunos podem não prestar 

atenção na restrição e calcular as permutações totais. Por 

isso, é importante chamar atenção para uma leitura atenta 

do enunciado do problema. Outra dificuldade é perceber 

que a posição de um dos elementos depende da posição de 

outro elemento, e esta dependência implica em diminuir 1 

escolha, ou seja, em vez de sete agora temos somente seis 

decisões. E ainda mais um detalhe importante que nestes ca-

sos é preciso observar: o problema deixou livre o modo como 

Mariana e André deverão posicionar-se, o que torna neces-

sário considerar duas opções para cada escolha realizada. Se 

o problema falasse em André posicionar-se sempre à direita 

de Mariana, não haveria duas opções, mas somente uma. 

b▹ Este exemplo trata de um problema que, por suas 

características, têm a solução facilitada quando 

identificamos e o separamos em casos. Concordamos 

que números de três algarismos não admitem o zero 

ocupando a centena (uma vez que 021 só valem 

como código de DDD, mas como número é 21) e, 

portanto, possuem dois algarismos. Pois, então, esta 

solução é facilitada, se separamos o caso em que o 

par formado possui zero na unidade dos que têm na 

unidade os algarismos 2 ou 4. 

O primeiro caso considera o zero fixo na unidade, o que 

elimina a possibilidade do zero como escolha para a centena. 

Assim haverá 8 – 1 e 8 – 2 escolhas possíveis para a centena 

e a dezena, respectivamente.

7 x 6 x 1

= 42

O segundo caso considera que o zero agora não faz parte 

da unidade, e as possibilidades de escolha para a primeira 

ordem do número serão três: 2, 4 ou 6. Então, agora o zero 

faz parte dos “possíveis” para a centena, porém, como sa-

bemos, ele não pode ocupar a posição da centena. Assim, 

a quantidade de escolhas para a centena será 8 – 2. Para a 

dezena, também haverá 8 – 2 escolhas, uma vez que o zero 

que não foi escolhido para a centena agora já pode fazer 

parte das escolhas da dezena.

6 x 6 x 3

= 108

Observe que o resultado será a soma dos casos = 42 + 

108 = 150

Este problema poderia ainda ser desdobrado em três 

casos, separando-se o segundo caso em dois outros. Assim, 

teremos um primeiro caso em que o zero ocupa necessaria-

mente a posição da unidade (como no anterior):

7 x 6 x 1

= 42

ou

um segundo caso em que o zero ocupa necessariamente a 

posição da dezena e assim teremos:

6 x 1 X 3

= 18

ou

um terceiro caso em que o zero não ocupa a dezena e as-

sim estaria “disponível” para ser escolhido para a centena e, 

como isto não é permitido, sobram como possibilidades para 

a centena 8 – 3 casos:

5 x 6 X 3

= 90

Como agora separamos em três casos, o resultado da 

contagem será a soma:

= 42 + 18 + 90 = 150

Observe que, novamente, os alunos podem ter dificul-

dades na identificação das possíveis restrições presentes no 

problema. Esse é um procedimento importante nos proces-

sos de resolução de problemas de Análise Combinatória. As 
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possibilidades mais “problemáticas” exigem maior atenção 

durante o processo de resolução. Nesse caso, a maior restri-

ção era o fato de o zero não poder ocupar a ordem das cente-

nas. E outra problemática, a ser enfrentada juntamente com 

esta, é o fato de nos interessarem somente os números pares 

de três algarismos. Isto nos levou a abordar, em separado, os 

pares terminados em zero dos outros pares possíveis. Assim, 

é sempre aconselhável identificar a maior das restrições, 

tratá-la primeiro, e, em seguida, existindo outras, abordá-las 

de acordo com o grau de dificuldade decrescente. 

A separação do problema em diferentes partes pode ser 

outra dificuldade dos alunos, uma vez que, por exemplo, 

a possibilidade de contar os pares terminados em zero in-

fluencia na quantidade total de números, uma vez que os 

terminados em zero necessariamente não permitem a opção 

zero na centena.

 Atividade 4  Para o professor: um exemplo para você refletir e utilizar com seus alunos

Essa atividade foi desenvolvida a partir de um problema semelhante apresentado na disciplina Matemática Discreta. Cha-

mamos atenção agora para aspectos importantes na resolução de Problemas em Análise Combinatória utilizando o Princípio 

Multiplicativo. Esses aspectos nos parecem essenciais para serem aprofundados e discutidos com 

os alunos da Educação Básica.

Um agente secreto tinha a missão de decodificar uma palavra de 7 letras. Por suas investigações, 

soube que, na palavra que procura, as vogais a e e fazem parte da palavra e aparecem uma única vez.

Inicialmente você deve buscar responder juntamente com seus alunos à pergunta a seguir, acom-

panhada das justificativas.

 � Quantas possíveis palavras (sequências de letras) existem com essas características?

a▹ Qual o total de possibilidades de palavras que podem ser formadas?

 Atividade 4 
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Além dos exemplos da Atividade 3, você pode discutir com seus alunos outros exemplos 

similares. Ao final da Etapa 1 da disciplina Matemática Discreta, apresentamos atividades 

comentadas que procuram chamar atenção para as principais características que devemos 

observar no estudo de combinatória utilizando o Princípio Multiplicativo. Sugerimos que 

cada uma destas atividades seja discutida com os alunos em classe, de modo a fixar as 

principais ideias. 
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b▹ De que forma você pode explicar para os seus alunos essa conta do total de possibilidades de palavras a serem for-

madas?

Depois de trabalhar esta questão inicial com seus alunos, você pode questioná-los com as seguintes perguntas:

 � O que muda na quantidade de códigos, se for informado que as vogais a e e aparecem sempre juntas? Essa informação 

facilita o trabalho do agente secreto?

 � O que muda na quantidade de códigos, se for informado que as vogais a e e aparecem sempre juntas e não ocorre 

repetição de letras na palavra? Essa informação facilita o trabalho do agente secreto?

c▹ Responda às questões anteriores.

d▹ De que forma essas variações da questão inicial podem auxiliar na aprendizagem do Princípio Multiplicativo?

Continue o processo pedagógico com a seguinte pergunta:

 � Agora considere o problema inicial, com a restrição de não repetir nenhuma letra do alfabeto na palavra que deve 

ser decodificada. Quantas possíveis palavras (sequências de letras) existem com essas características? O que muda em 

relação à primeira questão?

94 Módulo II  –  Conteúdo e Prática ▷ Etapa II

Conteudo_e_Pratica.indd   94 15/08/13   18:00



e▹ Responda à questão anterior.

f▹ Quais as dificuldades que os alunos podem encontrar ao tentarem responder a essa questão?

resposta comentada

a▹ Observe que a primeira vogal pode ocupar qualquer das sete posições na palavra, restando seis opções de escolha 

para a segunda vogal ocupar. Assim, existem 7 6⋅  possibilidades de ocorrências distintas para estas vogais na palavra. 

E em relação às demais posições? Podem ser preenchidas por quaisquer das outras letras do alfabeto, desde que 

excluídas as vogais a e e. Então, uma vez que duas das posições já foram ocupadas, restam ainda cinco a serem ocu-

padas por quaisquer das demais 24 letras do alfabeto. Assim, o total de possibilidades que devem ser verificadas pelo 

agente secreto será de 5 57 6 24 24 24 24 24 7 6 24 42 24⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅ . Como podemos observar, este agente secreto terá 

um enorme trabalho para desvendar este caso. Podemos observar que, se a palavra fizer parte de algum vocabulário 

de conhecimento do agente secreto, ele eliminará muitas sequências sem significado. 

b▹ Devemos explicar aos alunos que, para cada uma das sete letras, temos que tomar uma decisão que envolve um 

determinado número de possibilidades. Estas dependem das restrições impostas pelo problema.

c▹ Se as vogais aparecem sempre juntas, podemos imaginar que passam a funcionar como um bloco ae ou ea. Desse 

modo, este bloco possui duas maneiras de aparecerem e podem ocupar seis posições na “fila” de letras! É como se a 

dupla de vogais representasse um símbolo só. Assim, teremos 2 6⋅  possibilidades para as vogais, que é menor que o 

caso inicial. Para as demais posições, nada mudou, teremos 5 52 6 24 24 24 24 24 2 6 24 12 24⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅  possibilidades. 

Para termos uma ideia do que significa esta mudança, podemos considerar que, em uma situação ideal de trabalho, 

ele levaria 3,5 vezes mais tempo para decifrar o código pelo processo inicial.

Em relação às vogais, nada muda, continuamos com 2 6⋅  possibilidades, como no caso anterior. Para as demais posições, 

o fato de não poder repetir qualquer letra, implica em subtrair uma possibilidade de escolha sempre que uma das letras for 

escolhida. Assim teremos 
24! 24!

2 6 24 23 22 21 20 2 6 12
19! 19!

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅
 
possibilidades. Observe que aqui aproveitamos para fazer uso 

da notação fatorial para simplificar a representação matemática.
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d▹ As variações aqui apresentadas ajudam o aluno a ficar atento às restrições que determinam a quantidade de decisões 

que precisa tomar e o número de possibilidades permitidas em cada decisão.

e▹ Observe que, em relação às vogais a e e, continuam existindo 7 6⋅  possibilidades de ocorrências distintas para estas 

vogais na palavra. Em relação às demais letras, teremos que eliminar uma opção, sempre que esta for a escolhida 

e, desse modo, teremos 
24! 24!

7 6 24 23 22 21 20 7 6 42
19! 19!

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅  possibilidades. Novamente usamos a notação fatorial 

como facilitador da representação matemática.

f▹ Aqui o aluno precisa perceber que, a cada vez que toma uma decisão, a exigência de não repetir letras implica em 

diminuir em 1 possibilidade para a próxima decisão. Muitas vezes os alunos apresentam dificuldades em perceber 

esse processo.

Podemos observar que, ao resolver problemas ou propor problemas para os alunos re-

solverem, devemos tomar cuidado, pois pequenas mudanças podem significar problemas 

bastante distintos.  Este cuidado deve ser observado quando o professor formula questões 

para os alunos resolverem. Em muitos casos pode escrever um enunciado pensando em 

um tipo de solução, quando o solicitado leva os alunos a outro tipo de resolução.

Na disciplina Matemática na Prática, o professor pode encontrar, ao final da Etapa 1, 

atividades que podem receber este mesmo tratamento que a questão do agente secre-

to recebeu nesta seção. Sugerimos que você tente elaborar roteiros com variações nos 

enunciados como os propostos na atividade aqui apresentada e aplique em sala de aula. 

4. As combinações simples e o Código Braille 
Na Etapa 2 do Módulo II, estudamos as Combinações Simples e usamos 

como motivador inicial para a aula o sistema de comunicação Braille. Este 

sistema permite aos deficientes visuais o acesso a informações e o esta-

belecimento de comunicação usuais à vida cotidiana. E, como vimos na 

disciplina Matemática Discreta, é possível utilizá-lo em sala de aula para 

aprendizagem de Análise Combinatória.

Quando observamos o Código Braille, percebemos que este é cons-

tituído por padrões capazes de representar um sistema de comunicação 

para os deficientes visuais com razoável equivalência àquele usado pelas 

pessoas videntes para comunicação no dia a dia. A criação do código foi 

possível a partir de um modelo que possibilitou a representação dos símbolos necessários 

à comunicação. 

Sugerimos que você utilize a construção do sistema de Código Braille com seus alunos 

como motivador para o aprendizado de Análise Combinatória. Na Etapa 2 da disciplina 

Matemática Discreta, há variados exemplos e sugestões de atividades utilizando o Código 
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Braille que podem ser usadas em sala de aula, de modo a introduzir os conceitos relacio-

nados às Combinações Simples. 

O Sistema Braille utiliza as possibilidades de marcar seis pontos em um cartão, cons-

truindo padrões (disposições de pontos) diferentes, podemos formar símbolos que per-

mitem toda a representação necessária à nossa comunicação escrita. O método Braille é 

uma importante ferramenta de inclusão, uma vez que permite acesso ao conhecimento por 

meio de mídias escritas aos deficientes visuais. Acreditamos que o professor despertará 

em seus alunos maior curiosidade em aprender Análise Combinatória ao relacioná-la a 

esta importante ferramenta. 

O Código Braille foi desenvolvido pelo francês Louis Braille, que viveu no século XIX. 

Louis Braille perdeu parcialmente a visão aos três anos de idade e já na idade escolar es-

tava completamente cego. Apesar da limitação, frequentava a escola regular com as outras 

crianças, onde desenvolveu a capacidade de memorização, o que lhe conferia notório 

desempenho escolar. Por este desempenho, ingressou em uma instituição de ensino para 

cegos, onde aprimorou seus conhecimentos intelectuais. Nesta instituição, recebeu apoio 

do governo francês para desenvolver o método como o conhecemos hoje.

O código desenvolvido por Braille usa um sistema com seis pontos no sistema 

3  2× . Para cada ponto, temos duas possibilidades: marcado ou não-marcado. Pelo 

Princípio Multiplicativo, a quantidade de padrões diferentes que pode ser formada é 
62 2 2 2 2 2 2 = 64× × × × × = . Assim, o código permite que sejam representados até 64 símbo-

los, necessários para as representações do alfabeto com as variações acrescido pelos sím-

bolos usuais da linguagem escrita. Os cartões além dos símbolos representam algarismos 

e letras minúsculas, existindo cartões especiais para indicar quando devemos diferenciar 

maiúsculas de minúsculas e estas de algarismos, cuja representação de 0 a 9 é a mesma 

para letras minúsculas de a até j, respectivamente.

Tendo contextualizado o Código de Braille, explicando sua história, forma de funcio-

namento e sua importância, podemos começar a utilizá-lo para o desenvolvimento de 

conceitos em Análise Combinatória. É interessante iniciar apresentando aos seus alunos 

os seguintes questionamentos:

você pode explicar por que o braille utiliza um cartão de seis posições 

e não um de oito? E por que não um de quatro?

Consideramos o uso dos cartões Braille em sala de aula, pois são de fácil confecção e o 

processo de construção pode oferecer uma interessante exploração de conceitos matemáti-

cos com os alunos.  Há dois enfoques que podemos utilizar, que são os que denominamos 

de Método 1 e Método 2 na Etapa 2 da disciplina Matemática Discreta. 

Como já vimos, quando estudamos a aplicação do Princípio Multiplicativo, a Análise 

Combinatória trabalha a ideia de escolhas e a contagem do número possível de escolhas 

que podemos fazer. 
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Os métodos 1 e 2 têm por objetivo explorar formas diferentes de abordar o mesmo 

problema que é construir um sistema de representação para a totalidade de símbolos 

necessários à comunicação escrita. Sempre que possível, o professor deve incentivar seus 

alunos a buscar diferentes formas para resolver o mesmo problema. Vamos a um breve 

resumo dos métodos.

Método 1: focando na quantidade de pontos, independente de estarem marcados 

ou não. Construir as possibilidades de símbolos a partir do número de pontos no cartão. 

Inicialmente marcamos um ponto no cartão, que nos oferece duas possibilidades: o ponto 

poderá estar marcado ou não, como na imagem seguinte:

À medida que adicionamos mais um ponto, a quantidade de possibilidades dobra: com 

um ponto duas possibilidades, com dois pontos quatro, com três pontos oito possibilidades 

e, assim por diante, até atingirmos os seis pontos e, portanto, 64 possibilidades (como 

visto na Etapa 2 da disciplina Matemática Discreta). A cada ponto adicionado é possível 

deixar os alunos experimentarem as diferentes maneiras de representações. Assim, os 

próprios alunos irão atribuir sentido para o conceito de Combinação Simples. Além disso, 

ao experimentarem os símbolos com diferentes números de pontos, provavelmente os 

alunos vão perceber o aparecimento de situações simétricas que se equivalem. Esse é um 

bom momento para explorar com os alunos o significado de descartarmos alguns resul-

tados, por serem equivalentes a outros já considerados, quando contamos grupamentos 

de combinações.

Método 2: focando na quantidade de pontos marcados. Temos todos os pontos 

inicialmente em branco, e o foco está na quantidade de pontos marcados no cartão. 

Iniciamos com um cartão onde nenhum ponto foi marcado. Em seguida, consideramos a 

quantidade de cartões produzidos quando somente um ponto é marcado; é fácil perceber 

que neste caso teremos seis cartões distintos. Em seguida, vamos analisar a quantidade 

de símbolos distintos que conseguimos marcando dois pontos em cada cartão que nos 

permite construir quinze diferentes símbolos. Repetimos o mesmo processo para a mar-

cação de três pontos pretos em cada cartão, o que permite construirmos vinte diferentes 

símbolos. O processo continua com a marcação de quatro pontos pretos, o que fornece, 

por sua vez, quinze novos símbolos, conforme demonstramos na Etapa 2 da disciplina 

Matemática Discreta.

Aqui cabe uma observação, perceba que, em um grupo de seis pontos não marcados, 

obter a quantidade de cartões com quatro marcações em preto é exatamente igual a 

obter a quantidade de cartões com dois pontos em branco. Essa simetria observada aqui 
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 Proposta 5 para a sala de aula  Código Braille

Para que seus alunos se familiarizem com os Métodos 1 e 2 apresentados, você pode 

elaborar duas atividades para eles confeccionarem cartões do Código Braille. Para realizar as 

duas atividades, primeiramente distribua uma folha de papel A4 com cartões em “branco”, 

desenhados (Anexo I e Anexo II). Junto com os cartões, distribua um roteiro com perguntas 

e orientações sobre a montagem do Código Braille. 

Caso não tenha a possibilidade de reproduzir os anexos, você pode distribuir folhas de 

papel A4 e pedir que o aluno divida cada folha em 16 partes iguais. Para isto, pode sempre 

utilizar o método de dobrar ao meio e cortar o papel.  

Cada atividade acompanhará um roteiro didático diferente. A seguir, apresentamos 

sugestões de roteiros; repare que estes roteiros são os mesmos utilizados na Etapa 2 da 

disciplina Matemática Discreta. 

 � ROTEIRO 1 (Relacionado ao Método 1: Focando na quantidade de pontos, indepen-

dente de estarem marcados ou não). 

Para trabalhar com esse roteiro, considere a possibilidade de os alunos trabalharem em 

duplas ou grupos de no máximo quatro alunos. Preferencialmente vamos utilizar cartões 

em branco nos quais podemos representar de um a seis pontos, pintados e preenchidos em preto ou com o interior branco 

(Anexo 1). 

De posse de cartões sem marcações e iniciando da posição mais à esquerda e superior, represente um ponto nestes 

cartões, lembrando que cada ponto quando representado pode estar ou não marcado. 

Quantas possibilidades foram encontradas? 

Resposta: _____2_____

Comentário para o professor: Neste caso, serão duas possibilidades, uma com um ponto com o interior marcado e outro 

com o ponto com interior em branco.
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pode ajudar ao seu aluno entender alguns resultados teóricos apresentados geralmente 

nos livros didáticos sem maiores explicações. Continuando o processo, com a marcação 

de cinco pontos pretos, vamos obter o mesmo que obtemos para um elemento marcado, 

ou seja, seis novos símbolos. E, finalmente, para marcarmos a totalidade dos seis pontos, 

obtemos apenas um símbolo novo (o mesmo obtido quando não marcamos nenhum dos 

pontos em branco). Novamente por uma questão de simetria... 

Assim, a totalidade de símbolos será:

UM + SEIS + QUINZE + VINTE + QUINZE + SEIS + UM = 64 SÍMBOLOS

4. As combinações simples e o Código Braille  99

Conteudo_e_Pratica.indd   99 15/08/13   18:00



Utilize agora outros cartões sem marcações, iniciando da posição mais à esquerda e superior, represente as possíveis 

configurações para marcar dois pontos nestes cartões, do mesmo modo que o caso anterior. Quantas possibilidades 

foram encontradas? 

Resposta: _____4_____

Comentário para o professor: Neste caso, serão quatro possibilidades, as duas posições em branco, as duas preenchidas 

em preto, e esquerda em branco e direita preenchida, e esquerda preenchida e direita em branco.

Repita os procedimentos anteriores para o caso de três posições (dois superiores e o da esquerda na segunda linha). 

Quantos foram os cartões utilizados agora? Quantas foram as possíveis configurações encontradas? 

Resposta: _____8_____

Comentário para o professor: Neste caso, serão oito possibilidades, as três posições em branco, as duas superiores em 

branco e a terceira preenchida em preto, a primeira preenchida e segunda e terceira em branco e assim por diante.

Vamos para o desafio de construir os cartões com quatro posições marcadas. 

Faça com bastante atenção para que nenhuma configuração seja excluída.

Quantas foram as possíveis configurações encontradas? 

Resposta: _____16_____

Observe que para representar uma posição, há 2 possibilidades; duas posições, 4 possibilidades; três posições, 8 pos-

sibilidades; e agora quatro posições, 16 possibilidades. Como podemos explicar o fato de aumentar um elemento da 

representação e, ao que parece, dobrar as possíveis representações?

Discuta com o(s) colegas de grupo.

Resposta: ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Comentário para o professor: Oriente seus alunos a comparar os cartões com duas e três posições e depois três e quatro. 

Percebemos que se quiser aproveitar os cartões já construídos da etapa de duas posições para formar os de três posições, 

para cada elemento da etapa anterior, teremos duas possibilidades para o próximo acrescido. Por exemplo, um cartão com 

dois elementos não marcados pode gerar dois outros de três elementos, um com o terceiro não marcado e outro com o 

terceiro marcado. Portanto, a cada acréscimo DOBRA o número de elementos.

Os cartões utilizados até aqui fazem parte do Código Braille? Por quê? Resposta: __ Não. Não está completo, faltaria 

marcar a quinta e a sexta posições. ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Comentário para o professor: O Código Braille somente estará completo quando acrescentarmos a sexta posição aos 

cartões. Então teremos todos os 64 possíveis elementos do código, embora o código não utilize todos.
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Podemos aceitar o desafio de construir o código completo? Por que somente quando acrescentamos o sexto ponto 

o código Braille terá seus cartões completos? Quantos são estes cartões? 

Resposta: __ Sim. __________________________________________________________________________________

Comentário para o professor: Se passamos a utilizar os cartões já construídos na etapa anterior, basta duplicar cada 

um deles e acrescentar uma nova posição, de modo que em um cartão esteja preenchido e em outro cartão esteja em 

branco. E assim prosseguimos até a sexta posição. O Código Braille somente estará completo quando acrescentarmos a 

sexta posição aos cartões. Então teremos todos os 64 possíveis elementos do código. 

Durante a execução do roteiro 1, a construção dos cartões do Código Braille tem como objetivo deixar claro para os 

alunos o fato de dobrarem a quantidade de símbolos a cada acréscimo de um elemento no cartão.  

Outro aspecto importante é chamar atenção dos alunos para o fato de o Roteiro 1 escolher 

iniciar pela posição superior à esquerda. Após entendido o método, chegamos ao mesmo resultado 

se iniciamos em qualquer posição.

O roteiro a seguir é outro possível de ser aplicado em sala de aula. Ele deve ser utilizado depois que os alunos tiverem 

feito, discutido e compreendido o primeiro roteiro que acabamos de apresentar. Esse segundo roteiro visa despertar nos 

alunos a busca por soluções alternativas para um mesmo problema. É importante que você, ao final, compare os resultados 

obtidos pelos dois métodos e destaque o fato de que chegaram ao mesmo resultado por caminhos diferentes.

 � Roteiro 2 (Relacionado ao Método 2: Focando na quantidade de pontos marcados):

Aqui como no Roteiro 1, você pode utilizar folhas de papel A4 cortadas em 16 pedaços. Neste caso, cada aluno ou grupo 

de alunos deve ter em mãos uma quantidade de papel cortado e com as posições previamente marcadas como no modelo, 

ou então, as fichas copiadas do Anexo II. 

Recorte os cartões do anexo II e vamos agora construir os cartões do Código Braille contando os pontos marcados. 

Inicie com um cartão em que nenhum ponto é marcado. Em seguida, considere a quantidade de cartões distintos que 

obtemos marcando somente um dos pontos, em alguma das posições indicadas no cartão impresso.

Quantos cartões diferentes obtemos com uma marcação apenas? 

Resposta: __6_____________________________________________________________________________________

Comentário para o professor: O cartão sem marcação é o primeiro elemento do código, apesar de não ser utilizado no 

Sistema Braille. Em seguida, devemos escolher entre as seis posições aquela que marcaremos um ponto preenchido preto. 

Portanto, temos seis escolhas. Observe que até agora temos 7 possíveis cartões.
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Recorte mais cartões e vamos explorar TODAS as possibilidades de marcar duas posições em um cartão. Quantos 

cartões distintos foram obtidos? 

Resposta: ___15___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Comentário para o professor: Fixe uma posição marcada de preto e, em seguida, escolha para a segunda marcada cada 

uma das posições restantes. Observe que, quando escolhemos a posição superior à esquerda como primeira, a segunda 

terá outras cinco possíveis localizações. Cabe chamar atenção que, à medida que fixamos outras posições do Braille como 

primeira marcada ao escolher a segunda, encontramos elementos com dois marcados já representados anteriormente.

Agora utilize a mesma estratégia para construir os cartões com três pontos marcados. Quantos são os novos cartões 

encontrados? 

Resposta: ___20___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Comentário para o professor: Procedimento igual ao anterior.

Agora que você se entusiasmou com a sua estratégia de marcar pontos nos cartões, vamos encontrar o total de cartões 

com quatro posições marcadas. Quantos são? Será que há alguma coincidência neste número? 

Resposta: ___15___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Comentário para o professor: O procedimento para determinar o número de elementos com estas características que 

compõem o código é o mesmo que os anteriores. Chamamos atenção para o detalhe que pode ajudar nesta contagem.  

Note que escolher 4 pontos para marcar de preto dentre 6 pontos brancos é o mesmo que escolher 2 pontos para marcar 

de branco dentre 6 pontos pretos! Mas isso é ainda o mesmo que escolher dois pontos entre seis pontos brancos para 

marcar de preto, e já fizemos essa contagem, obtendo 15 possibilidades! 

Quantos foram os cartões obtidos quando marcamos cinco pontos? 

Resposta: ___6____

Descreva a razão para a quantidade de cartões distintos obtidos, considerada esta hipótese ser exatamente igual ao 

caso em que escolhemos um único ponto para marcar? 

Comentário para o professor: Da mesma forma, o número de escolhas de 5 pontos para marcar de preto dentre 6 pontos 

brancos é o mesmo número de escolhas de 1 único ponto para marcar de branco dentre 6 pontos pretos. Ou o mesmo de 

escolher um ponto dentre seis pontos brancos para marcar de preto, e já fizemos essa contagem, obtendo 6 possibilidades.
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Será que marcar cinco em seis em branco, não seria o mesmo que pintar um branco em um cartão completamente 

com pontos pretos?

Pense nesta ideia!!! Concorda que temos o mesmo número de cartões quando deixamos todos em branco ou todos 

marcados? 

Comentário para o professor: A ocorrência destas “coincidências” é consequência das simetrias existentes em agrupar 

cinco de seis elementos ou agrupar um de seis elementos. Observe que, simetricamente, só há uma possibilidade em que 

todos os pontos estão marcados e só há uma possibilidade em que todos os pontos não estão marcados. Em ambos os 

casos, temos apenas 1 possibilidade.

Ao final desse Roteiro 2, você deve discutir com os alunos as seguintes observações que poderão ser

úteis para problemas de Análise Combinatória.

Observamos assim uma simetria entre as escolhas para marcação:

1▹ Marcar todos equivale a não marcar nenhum.

2▹ Marcar cinco equivale a marcar um.

3▹ Marcar quatro equivale a marcar dois.

Nos livros didáticos, você encontrará relação a este fato apenas quando aparecem as 

equivalências entre as Combinações Simples, considerados grupamentos complementares. 

Os grupamentos considerados complementares são aqueles que, se num grupo de n ele-

mentos formamos grupos de p elementos, dizemos que p e n - p são complementares, ou 

seja, somam n elementos. Compare esta afirmação com os resultados obtidos no Roteiro 

2 da proposta 5 acima para escolhas simétricas:

 ▹ Dados 6 pontos possíveis de serem pintados de preto, pintar 2 pontos dentre os 6 

pontos possíveis determina o mesmo número de códigos que pintar 4 pontos em 

um total de 6 pontos.  Observe que, pelo dito no parágrafo anterior, estamos nesse 

caso, agrupando 2 elementos de um total de 6 elementos e, em outro, estamos 

agrupando 4 elementos de um total de 6 elementos. Portanto, neste universo de 6 

elementos, o agrupamento de 4 e o agrupamento de 2 elementos são ditos com-

plementares (4 + 2 = 6).

Esperamos que, ao final dessa atividade, especialmente depois de responderem à últi-

ma pergunta da atividade, os alunos sejam capazes de perceber essa questão da simetria 

mais claramente. Observe que esta simetria aparece nos números binomiais que compõem 

o que chamamos de ‘Triângulo de Pascal’.
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Para a confecção dos cartões do Código Braille, a contagem de casos se deu por for-

mação de agrupamentos dentro do conjunto formado pelos seis pontos. Assim contamos 

grupos de zero a seis elementos do conjunto de seis pontos possíveis. 

Observe que o símbolo a seguir pode ser obtido de diferentes modos:

 ▹ Iniciando pelo elemento da terceira linha e primeira coluna e depois o elemento da 

segunda linha e primeira coluna;

 ▹ Iniciando pelo elemento da segunda linha e primeira coluna e depois o da terceira 

linha e primeira coluna.

Como você pode perceber, tratamos aqui, com estes exemplos de propostas utilizando o 
Código Braille, a contagem de grupamentos de p elementos quando pertencentes ao universo 
de n elementos. A esta contagem denominamos Combinações Simples. 

Depois de ter familiarizado os alunos com a ideia de Combinação, eles estarão prontos 

para resolver outro tipo de atividade, semelhante a que apresentamos a seguir para você 

resolver. Faça a atividade e depois reflita como você pode levá-la para a sua sala de aula...
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 Atividade 5  Para o professor: circunferência

Considere 7 pontos distintos sobre uma circunferência.

a▹ Quantas retas diferentes podemos formar com esses pontos?

b▹ Quantos triângulos diferentes podemos formar com vértices nesses pontos?

c▹ Quantos pentágonos diferentes podemos formar com vértices nesses pontos?

d▹ Quantos quadriláteros diferentes podemos formar com vértices nesses pontos?

 Atividade 5 
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Resposta comentada 

Vamos considerar os pontos ABCDEFG sobre a circunfe-

rência.

a▹ Observe que, para determinar uma reta, precisamos 

de apenas dois pontos. Assim, para o primeiro ponto 

teremos 7 possibilidades de escolha e para o segundo 

ponto, 6 possibilidades. Desse modo, teremos 7 6⋅  

possibilidades de ligarmos dois dos pontos por uma 

reta. Porém, devemos considerar que, por exemplo, 

a ligação AB é a mesma que a ligação BA. Assim, o 

total de ligações entre dois pontos deve ser dividido 

por 2.  Portanto, tratamos de um caso de Combinação 

Simples. Em notação fatorial, podemos representar 

este resultado do seguinte modo: 7 6 7!

2 5! 2!

⋅
=

⋅  
.

b▹ Neste caso, necessitamos agrupar três dos pontos 

para determinar triângulos. Assim, precisamos fazer 

3 escolhas: para o primeiro vértice, temos 7 possibi-

lidades, para o segundo vértice, temos 6 possibilida-

des e para o terceiro, 5 possibilidades. Desse modo, 

teremos 7 6 5⋅ ⋅  possibilidades de escolhermos três 

vértices entre os pontos dados. Porém, algumas esco-

lhas são repetidas, pois tanto faz escolher os vértices 

ABC ou BCA, por exemplo. Assim, um mesmo triângu-

lo ABC pode ser determinado por qualquer dos três 

vértices inicialmente, depois por um dos dois ainda 

não escolhidos e, por último, pelo terceiro, num 

total de 3 2 1⋅ ⋅  possibilidades. Desse modo, o total 

de triângulos obtido será 7 6 5

3 2 1

⋅ ⋅
⋅ ⋅

 possibilidades. Em 

notação fatorial, podemos representar este resultado 

do seguinte modo: 7 6 5 7!

3 2 1 4! 3!

⋅ ⋅
=

⋅ ⋅ ⋅  
.

c▹ Para os pentágonos, usamos o mesmo raciocínio 

desenvolvido para os triângulos, com a diferença 

de que agora faremos 5 escolhas em 7 elementos. 

Assim, teremos em notação fatorial 7 6 5 4 3 7!

5 4 3 2 1 2! 5!

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
=

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
 

possibilidades. Observe que o número de retas 

obtido é o mesmo de pentágonos para o caso de 7 

pontos sobre o círculo. Aqui mais uma vez aparece a 

simetria entre escolher 2 elementos de 7 e escolher 

5 elementos de 7.

d▹ De modo análogo, o número de quadriláteros obtido 

será o mesmo do número de triângulos. Uma vez 

que escolher 3 de 7 ou 4 de 7 representam escolhas 

simétricas em um problema que classificamos como 

Combinação Simples. Em notação fatorial, podemos 

representar este resultado do seguinte modo: 

7 6 5 7!

3 2 1 4! 3!

⋅ ⋅
=

⋅ ⋅ ⋅

5. O Sistema Binário e os problemas de combinatória
Assim como o estudo do Código de Braille pode ser uma excelente ferramenta para o 

ensino/aprendizagem, trabalhos com o Sistema Binário podem ser ótimos para o ensino/

aprendizagem de problemas de Análise Combinatória. O Sistema Binário é um sistema 

em base 2 que utiliza apenas os algoritmos 0 e 1 como forma de representação de 

qualquer número natural. Este sistema tem muitas aplicações na Matemática, na In-

formática e nas Engenharias. Essas diversas aplicações no cotidiano funcionam como 

motivação para os alunos estudarem Análise Combinatória. Além disso, a forma sim-

plificada para sua representação pode facilitar a interpretação de diversos problemas 

relacionados a esse conteúdo.
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 Atividade 6  Para o professor: formando equipes

Imagine que, em uma escola, uma equipe de cinco alunos precise ser escolhida de um grupo de sete alunos. 

a▹ De quantas maneiras isso pode ser feito?

b▹ Como você poderia utilizar o Sistema Binário para apresentar uma solução para o problema anterior?

 Atividade 6 

Cabe ressaltar, de acordo com o que discutimos na Etapa 2 da disciplina Matemática 

Discreta, que o uso de um Sistema Binário em que empregamos os símbolos 0 e 1 em uma 

configuração de seis posições do tipo 1 x 6 pode ser associado a outro sistema, também 

composto por seis posições, que já estudamos: o Código Braille. Neste, tínhamos também 

seis posições em uma configuração do tipo 3 x 2. Daí a correspondência direta entre os 

zeros e uns no Sistema Binário e os pontos não marcados ou marcados no Código Braille. 

Assim, o mesmo tipo de estratégia didática que utilizamos para ensino/aprendizagem 

usando o Código de Braille pode ser realizada para o ensino/aprendizagem de Análise 

Combinatória usando Sistema Binário.  

Na Etapa 2 da disciplina Matemática Discreta, apresentamos uma sequência de pro-

blemas que podem ser interpretados com a ajuda da representação binária. Nesta etapa 

da Disciplina Pedagógica, discutiremos alguns exemplos que você pode aplicar em sala de 

aula cujas soluções podem ser associadas ao uso do código binário.

Inicialmente há uma atividade para você fazer, depois outras para você utilizar com os 

seus alunos, refletindo sobre o uso do Sistema Binário. Será que eles irão se envolver com 

a atividade? Será que com esse tipo de atividade conseguirão realmente entender melhor 

o conceito de Análise Combinatória? 
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c▹ Este problema pode ser resolvido como um problema de Permutação. Por quê? Explique a solução.

Resposta comentada

a▹ Vamos entender o problema. Temos cinco vagas, sendo que cada uma deve ser preenchida por um dos sete alunos. 

Podemos pensar a solução do ponto de vista da equipe formada: cinco decisões a serem tomadas, tendo como 

possíveis candidatos cada um do grupo de sete alunos. Nesse caso, buscamos descobrir quantos conjuntos de cinco 

elementos podemos formar com os sete alunos. Observe que a cada escolha diminuímos uma possibilidade para o 

próximo escolhido. Assim, teremos 7 6 5 4 3⋅ ⋅ ⋅ ⋅ . 

É importante observar que muitas equipes formadas estarão repetidas, pois os mesmos alunos podem ser escolhidos de 

muitas formas distintas e daí será preciso identificar quantos são estes grupos: 5 4 3 2 1⋅ ⋅ ⋅ ⋅ . Portanto, estamos tratando de 

um problema de Combinação Simples.

Então, podemos escrever em notação fatorial: 7 6 5 4 3 7!
42

5 4 3 2 1 5!2!

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= =

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
 equipes.

b▹ Esta solução pode ser apresentada se pensamos que as escolhas a serem feitas dependem de que, uma vez conhe-

cido o grupo de sete alunos, escolhemos ou não um elemento para o grupo. Precisamos pensar também em como 

podemos escolher cinco alunos do grupo de sete. Essa escolha pode ser tratada do seguinte modo: imaginando que 

estes alunos estão em fila (sistema 1 x 7), para cada um dos sete alunos atribuímos 1 para os escolhidos e 0 para os 

que não são escolhidos. Assim, para cada forma diferente de escolhas, teremos um binário de sete posições, com 

cinco “1” e dois “0”. Podemos resolver este problema identificando-o como uma combinação em que pretendemos 

contar quantos grupos de cinco elementos podemos formar, encontrando o resultado obtido em notação fatorial: 
7 6 5 4 3 7!

42
5 4 3 2 1 5!2!

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= =

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
, como no caso anterior.

c▹ Professor, você pode notar que na verdade podemos escrever as escolhas “sim” representadas por “1” e as escolhas 

“não” representadas por “0” como atribuições que podem ser embaralhadas na fila de sete alunos. Porém, se não 

tomarmos cuidados, estamos contando mais de uma vez os modos diferentes como fazemos as escolhas. Então 

precisamos eliminar todos os grupamentos de “1” equivalentes e eles serão 5 4 3 2 1⋅ ⋅ ⋅ ⋅  combinados com 2 1⋅  grupa-

mentos de “0”, formando o total de (5 4 3 2 1)(2 1) 5!2!⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =  grupamentos que devem ser eliminados. Assim obtemos  

7 6 5 4 3 2 1 7!
42

(5 4 3 2 1)(2 1) 5!2!

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= =

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
 permutações distintas, eliminadas as repetições. Repare que um mesmo problema pode ser 

resolvido de diversas formas. Assim, não se trata de encaixar o problema na definição e fórmula correta, mas de en-

tender e interpretar matematicamente o problema!  

Este problema pode ser resolvido como um problema de Permutação. Por quê? Explique a solução.
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 Proposta 6 para a sala de aula  Lista de problemas

Você pode propor para seus alunos a resolução da lista de problemas 

a seguir utilizando a notação binária. 

1▹ De quantas maneiras quatro homens e três mulheres podem 

sentar em sete cadeiras? (Cada pessoa em uma cadeira).

2▹ Quantas configurações podemos formar com sete lâmpadas: três apagadas e quatro acesas?

3▹ Existem quantos subconjuntos com 3 elementos em um conjunto com sete elementos? 

Observe que cada um dest  es problemas pode ter uma representação binária com quatro dígitos 1 e três dígi-

tos “0”. Desse modo, podemos resolvê-lo como o fizemos para a Atividade 6 anterior, escrevendo as soluções em 

notação fatorial: 7!
35

4!3!
= .

 Proposta 7 para a sala de aula  Usando diagramas

Entregue para cada um dos alunos um diagrama como o que se encontra no Anexo III. Inicialmente, peça para os alunos 

completarem marcando em preto os “uns” e deixando sem marcar os “zeros”. Em seguida, solicite que os alunos identifiquem 

todos os possíveis modos de marcar de preto apenas uma posição no diagrama.

Ao resolver essa questão, observe pela árvore de possibilidade do Anexo III que cada posição ocupada pelo dígito “1” irá 

fornecer os seguintes números escritos no Sistema Binário, de acordo com a posição que ocupe na representação a seguir:

 Proposta 6 para a sala de aula 

 Proposta 7 para a sala de aula 

Quantas configurações podemos formar com sete lâmpadas: três apagadas e quatro acesas?

sentar em sete cadeiras? (Cada pessoa em uma cadeira).
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A atividade que você realizou agora pode ser um pouco complicada para os alunos. Mas 

é importante para você perceber como um mesmo problema de Combinatória pode ser 

resolvido de diferentes maneiras. A seguir, apresentamos outras propostas de atividades 

mais simples utilizando notação binária que você pode usar com seus alunos. 

Há outras possibilidades de atividades mais complexas. Você pode propor que seus 

alunos usem o diagrama colocado no Anexo III para explorarem diferentes modos de re-

presentação binária, por exemplo. Na atividade seguinte, desenvolvida para ser usada em 

sala de aula, mostramos uma forma de usar o diagrama em anexo (Anexo III). 

5. O Sistema Binário e os problemas de combinatória 109

Conteudo_e_Pratica.indd   109 15/08/13   18:00



(0,0,0,0,0,1)
2
 → 0  25 + 0  24 + 0  23 + 0  22 + 0  21 + 1  20

= 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 = 1 = 20

(0,0,0,0,1,0)
2
 → 0  25 + 0  24 + 0  23 + 0  22 + 1  21 + 0  20

= 0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0 = 2 = 21

(0,0,0,1,0,0)
2
 → 0  25 + 0  24 + 0  23 + 1  22 + 0  21 + 0  20

= 0 + 0 + 0 + 22 + 0 + 0 = 4 = 22

(0,0,1,0,0,0)
2
 → 0  25 + 0  24 + 1  23 + 0  22 + 0  21 + 0  20

= 0 + 0 + 23 + 0 + 0 + 0 = 8 = 23

(0,1,0,0,0,0)
2
 → 0  25 + 1  24 + 0  23 + 0  22 + 0  21 + 0  20

= 0 + 24 + 0 + 0 + 0 + 0 = 16 = 24

(1,0,0,0,0,0)
2
 → 1  25 + 0  24 + 1  23 + 0  22 + 0  21 + 0  20

= 25 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 32 = 25

Observe em sala que a notação binária sempre escreve os 

números na base dois, que equivale à soma de potências de 

2 no sistema decimal. A notação binária é usada por sistemas 

digitais pela facilidade em sua representação e a correspon-

dência. Por exemplo, o sistema binário pode estabelecer as 

seguintes correspondências para o “0” ou “1”: “ligado” ou 

“desligado”, “aberto” ou “fechado”, “baixo” ou “alto”. Em 

circuitos digitais, é possível usar vários transístores com as 

saídas podendo ter somente duas opções:

1▹ transistor “ligado” -> saída em “baixa” => “0”

2▹ transistor “desligado” -> saída em “alta” => “1”

 Proposta 8 para a sala de aula  Combinando testes

Um professor propõe um teste com 8 questões, das quais os alunos devem escolher 5 para 

responder. Quantos gabaritos distintos de 5 questões devem ser confeccionados pelo professor?

Neste caso, você deve discutir com os alunos que, ao escolherem 5 questões para responder 

em qualquer ordem que o fizerem, o gabarito será o mesmo.

Cada aluno deve então fazer 5 escolhas.  Podemos então supor que para a 1ª escolha ele 

dispõe de 8 possibilidades, para a segunda escolha 7, para a terceira escolha ele teria 6, para 

 Proposta 8 para a sala de aula 

hv
al

de
z 

 / 
 S

XC
 

Utilizamos o Sistema binário e anteriormente o Sistema braille como 

exemplos para estudarmos as Combinações Simples. você conseguiria 

perceber o que estes sistemas têm em comum? Por que podemos 

usá-los para estudar Combinações?

Observe que, em ambos os sistemas, temos posições a serem preenchidas ou não em 

escolhas sucessivas, tanto para montar os símbolos do Sistema Braille, quanto para as seis 

posições de um Sistema Binário, como visto nos problemas anteriores. E, como o modo 

através do qual as escolhas sucessivas dos mesmos elementos não implicam em elementos 

distintos, ambos representam situações em que a ordem das escolhas não implica em um 

elemento distinto, podendo então ser caracterizados como Combinações. 

Professor, a seguir apresentamos mais uma atividade relacionada a Combinações que 

pode ser aplicada aos seus alunos em sala de aula. Tente realizá-la nesse momento e depois 

pense em como levá-la para sua escola.

A
da

m
 C

ie
si

el
sk

i  
/  

SX
C 

110 Módulo II  –  Conteúdo e Prática ▷ Etapa II

Conteudo_e_Pratica.indd   110 15/08/13   18:00



a quarta escolha 5 e quinta teria 4 possibilidades. O total 

de escolhas então seria 8 7 6 5 4 6720= × × × × = , porém deste 

modo estará diferenciando a ordem de escolha de cada 

cinco escolhidas, e então devo eliminar todas aquelas que 

representam um mesmo grupo de 5 questões escolhidas em 

ordem diferente, pois teriam o mesmo gabarito. Então como 

cada grupo de 5 questões  permutáveis apresenta um único 

gabarito, estes grupamentos devem ter apenas um represen-

tante na contagem. Assim, devemos transformar cada grupo 

de 5 4 3 2 1 120× × × × =  em um gabarito que as representa. Para 

isso, basta a seguinte divisão: 6720 120 56÷ = . Ou seja, serão 

necessários apenas 56 gabaritos distintos. 

Em notação fatorial, teremos:

6720 8 7 6 5 4 8 7 6 5 4 3 2 1 8!

120 5 4 3 2 1 (3 2 1) (5 4 3 2 1) 3!5!

× × × × × × × × × × ×
= = =

× × × × × × × × × × ×

Compare esse resultado com a expressão geral para com-

binações simples, em que temos cinco escolhas agrupadas 

em um conjunto com oito elementos, ou seja, uma combi-

nação de oito elementos, tomados cinco a cinco:

! 8!

( )! ! 3!5!
n
p

n
C

n p p
= =

−

Agora que você já terá abordado diversas questões com seus alunos, ele já estará en-

caminhado para resolver uma variedade de outros tipos de problemas... 

Para alguns dos casos de Contagem em Combinatória, conseguimos desenvolver um 

modelo para uma solução geral, que resulta em uma fórmula, que é normalmente apre-

sentada aos alunos antes da discussão do seu significado. Mas cabe ressaltar que estas 

soluções gerais só devem ser desenvolvidas junto com os alunos em sala após os conceitos 

de cada uma das situações serem bem desenvolvidos. As atividades que sugerimos an-

teriormente têm justamente esta função, desenvolver os conceitos, para somente depois 

apresentar as fórmulas.

De um modo geral, os livros didáticos apresentam a Análise Combinatória dividida 

em Arranjos, Permutações e Combinações, que podem ser resolvidos diretamente por 

aplicações de fórmulas, sem trabalhar com os conceitos envolvidos em cada caso. Esta 

abordagem é equivocada, pois pode levar os alunos a pensar que todo problema de Aná-

lise Combinatória pode ser resolvido como arranjo, permutação ou combinação. Existem 

problemas de Combinatória que não se enquadram nestas categorias. 

É muito importante para o desenvolvimento das ideias matemáticas e dos conceitos 

abordados em Combinatória que o professor exercite com seus alunos o raciocínio mate-

mático ao propor soluções a problemas que não são aplicações direta de fórmulas. Fizemos 

isso, por exemplo, nas atividades com o Código de Braille e nos exemplos com o Código Bi-

nário. Você já se perguntou de que forma isso se relaciona a problemas de combinatórias? 

Toda Combinação Simples pode ser resolvida por meio do Sistema Binário de representa-

ção, o que pode ser uma alternativa para motivar os alunos e ajudar na compreensão da 

solução de problemas quando ensinamos Análise Combinatória. A ideia de representação 

binária de números pode ser usada para resolver diversos problemas, uma vez que permite 

a elaboração de um modelo que pode ser aplicado aos problemas que seguem um mesmo 

padrão. A aplicação de modelos é uma ideia que deve ser exercitada em procedimentos 

gerais de resolução de problemas em Matemática.
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Aqui cabe uma observação importante: de um modo geral, ao iniciarmos um assunto 

novo, o professor sempre utiliza, corretamente, exemplos simples. No caso da Análise Com-

binatória não deve ser diferente. As árvores de possibilidades construídas para exemplos 

de sistemas binários simples serão de fácil contagem e serão mais facilmente assimiláveis. 

Porém, logo devemos alertar aos alunos que, para casos em que o número de possibilida-

des aumenta, a construção de árvores para a contagem dos resultados tornam-se inviáveis, 

por conta do grande número de representações. 

Por exemplo, pense no diagrama apresentado no Anexo III (utilizado na proposta 7 

para sala de aula), qual seria a consequência de tentar construir um sistema que em vez de 

seis posições para representação binária tivesse sete posições para decidir entre “0” e “1”? 

Perceba que, neste caso, teríamos o dobro de representações, e a árvore de possibi-

lidades passa a ter 128 representações diferentes (em vez das 64 representações anterio-

res). Construir todas estas possibilidades na árvore torna-se inviável e desnecessário para 

compreender o assunto tratado. Porém, se iniciamos com um número menor de possibi-

lidades, a ideia da contagem permanece para qualquer quantidade e pode ser aplicada 

sem restrições.

Quando o professor ensina Análise Combinatória, os exemplos devem ter a função de 

esclarecer o assunto e contribuir para a compreensão do método adequado para determi-

nada contagem. Depois de compreender o significado e o melhor método de contagem, 

os alunos poderão entender melhor as fórmulas.

É importante que os alunos percebam diferentes formas de realizar contagens, desde 

nossas primeiras contagens utilizando os próprios dedos até métodos mais complexos.

Como já mencionamos anteriormente, é possível buscar uma regularidade usando a 

notação fatorial de modo a apresentar uma fórmula para as Combinações Simples. Cabe 

ressaltar que não defendemos que as fórmulas sejam renegadas, proibindo o seu uso. De 

modo algum. O mesmo vale para o uso da notação fatorial, que simplifica em muitos ca-

sos a representação, como já observamos em exemplos e atividades anteriores. Em certas 

situações, em que conseguimos identificar nos problemas características pertinentes ao 

uso de determinada fórmula, esta pode e deve ser utilizada. Por exemplo, se identificamos 

um problema que pode ser caracterizado por Combinação Simples, em que conhecemos 

a quantidade a ser agrupada (p) de um total de elementos (n), não há nenhum problema 

em aplicar a fórmula:
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 Proposta 9 para a sala de aula  Mapa

Quando olhamos um mapa, com ruas 

transversais como o da ilustração ao lado, 

podemos observar que há muitas formas di-

ferentes de se fazer um percurso. Este mapa 

é de uma área da cidade do Rio de Janeiro (o 

Arpoador), mas se observarmos o mapa de 

qualquer cidade encontraremos várias ruas 

que se cruzam e diversos caminhos possíveis 

para ir de um local a outro. Então vamos pen-

sar em como podemos contar caminhos. ▶
Nesse caso, pretendemos determinar os 

possíveis percursos diferentes que um cidadão 

partindo da esquina da Rua Francisco Otaviano 

com a Rua Raul Pompeia, orientado exclusiva-

mente por este mapa, pode fazer até a esquina 

da Rua Francisco Sá com Avenida Atlântica. 

Como realizar esta contagem?

 Proposta 9 para a sala de aula 
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Porém, ressaltamos que antes que as fórmulas sejam apresentadas para tratar de casos 

específicos, devemos exercitar com os alunos a análise dos problemas, explorando o Prin-

cípio Multiplicativo, de acordo com as caracterizações e restrições do problema.

Assim, as fórmulas terão vez depois que as ideias foram trabalhadas por meio do 

Princípio Multiplicativo, e analisadas as restrições e características de cada problema 

apresentado. Desta forma, os alunos terão clareza de que os casos gerais se aplicam a um 

conjunto restrito de casos, que possuem determinadas características.

Podemos utilizar problemas de fácil identificação em nosso cotidiano presentes nos 

noticiários, em que a necessidade de contar esteja presente. Em alguns casos, não neces-

sitamos de qualquer método para esta contagem, já em outros... 

Para explicar melhor, vamos sugerir alguns exercícios que podem ser utilizados na prá-

tica didática do professor e que, se bem explorados, podem contribuir para desmistificar 

a Análise Combinatória como um assunto árido para os alunos que muitas vezes não se 

sentem seguros para resolvê-los. 

Vamos conhecer essas propostas?
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Perceba que contar possíveis caminhos pode ser simples, 

ou não. Iniciamos com esta atividade para chamar atenção 

para como definimos as características do que queremos 

contar. Quando utilizamos problemas contextualizados, o 

cuidado em definir bem o problema é ainda mais importan-

te. Problemas retirados de uma situação real podem com 

muita facilidade gerar um Problema Aberto. 

 Saiba mais  Problemas abertos

Um Problema Aberto depende da elaboração de várias hipóteses e 

tomadas de decisão para ser resolvido, sem as quais é impossível obter 

uma solução única. A questão é que estas 

hipóteses e tomadas de decisão possíveis 

não estão expressas no problema, de 

forma que o aluno pode se sentir confuso 

para resolver o problema proposto.

 Saiba mais 

No problema do mapa que apresentamos, algumas inter-

pretações errôneas podem levar a diferentes contagens. Por 

isso, precisamos estar atentos a duas questões: 

1▹ Os alunos podem levar em conta caminhos que são 

possíveis, mas não estão explícitos no mapa, mas que 

ou são sugeridos, ou são conhecidos por alunos cuja 

familiaridade com o local permite saber que determi-

nada rua ou atalho não representados o conduziriam 

ao destino desejado. Portanto, é necessário enfatizar 

que, no problema proposto, o cidadão somente se 

guiaria pelo mapa da figura.

2▹ O aluno poderia excluir caminhos reconhecidamen-

te longos, ladeiras não representadas em mapas 

comuns etc. Portanto, é preciso caracterizar o pro-

blema de modo que todos os caminhos possam ser 

utilizados.

Tendo o cuidado de evitar estas interpretações dúbias, 

vamos pensar na solução do problema...

A solução deste problema deve 

levar em conta que o aluno, para ir do 

ponto de partida até o ponto de chega-

da, deve percorrer quatro quarteirões 

na direção da Rua Raul Pompeia (Norte 

– N) e dois quarteirões na direção per-

pendicular a esta no sentido da Praia de Copacabana (Leste – 

L). Podemos denominar cada quarteirão respectivamente por 

N e L. Assim em qualquer ordem o aluno deve percorrer: 4N e 

2L. Possibilidades: {N, N, L, N, L, N} ou {N, L, L, N, N, N} ou ... 

Como contar quantos caminhos são? 

Independente da ordem que o aluno escolha fazer o 

caminho, ele terá que andar quatro quarteirões para Norte 

e dois quarteirões para Leste. Assim podemos resolver este 

problema como uma permutação com elementos repetidos 

e cuja solução é:

6 5 4 3 2 1 6!
15

(4 3 2 1)(2 1) 4!2!

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= =

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
  trajetos distintos

Observe ainda que podemos apresentar outra solução 

que usa o Sistema Binário! Basta relacionarmos as seis 

possibilidades de caminhos a um número binário com seis 

posições e calcularmos o total destes números que são for-

mados por quatro dígitos “1” e dois dígitos “0”, ou vice-versa 

(solução simétrica). E, desse modo, formamos Combinações 

Simples que contam a quantidade de grupos de quatro ele-

mentos de um total de seis elementos:

4
6

6! 6 5 4!
15

4!2! 4!2 1
p

nC C
⋅ ⋅

= = = =
⋅

  trajetos distintos
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 Proposta 10 para a sala de aula  Emplacamento de carros

Quantos carros podemos emplacar se a identificação de cada placa de auto-

móveis possui três letras e quatro algarismos?

Na mesma linha de problemas retirados da realidade, temos o tradicional 

problema de contar placas com três letras e quatro algarismos. Quando pensamos na quantidade de placas possíveis, imagi-

namos que temos números de placas suficientes para todos os carros que um dia circularão pelas estradas brasileiras. Porém, 

sabemos que os DETRANs utilizam alguns dos símbolos para identificar estados etc. Isto raramente é discutido pelos materiais 

didáticos, que utilizam o Princípio Multiplicativo para o alfabeto de 26 letras e os 4 algarismos. 

E sem considerar as condições impostas pela realidade, a solução será:

3 426 26 26 10 10 10 10=26 10× × × × × × ×

 Proposta 10 para a sala de aula 

 Saiba mais  Regras para formação de placas dos carros

Para cada estado, são designadas sequências com combinações próprias. Na tabela a seguir mostramos como são distribuídas pela frota nacional de 

carro em ordem por estados. 

Letras de carros disponíveis para cada Estado:

Estado – Paraná Estado – São Paulo Estado – Minas Gerais
Série inicial – AAA-0001 Série inicial – BFA-0001 Série inicial – GKJ-0001
Série final – BEZ-9999 Série final – GKI-9999 Série final – HOK-9999

Estado – Maranhão Estado – Mato Grosso do Sul Estado – Ceará
Série inicial – HOL-0001 Série inicial – HQF-0001 Série inicial – HTX-0001
Série final – HQE-9999 Série final – HTW-9999 Série final – HZA-9999

Estado – Sergipe Estado – Rio Grande do Sul Estado – Distrito Federal
Série inicial – HZB-0001 Série inicial – IAQ-0001 Série inicial – JDP-0001
Série final – IAP-9999 Série final – JDO-9999 Série final – JKR-9999

Estado – Bahia Estado – Pará Estado – Amazonas
Série inicial – JKS-0001 Série inicial – JTA-0001 Série inicial – JWF-0001
Série final – JSZ-9999 Série final – JWE-9999 Série final – JXY-9999

Estado – Mato Grosso Estado – Goiás Estado – Goiás (novas)
Série inicial – JXZ-0001 Série inicial – KAV-0001 Série inicial – NFC-0001
Série final – KAU-9999 Série final – KFC-9999 Série final – NGZ-9999

 Saiba mais 
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Segue outra proposta interessante para sala de aula...
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Estado – Pernambuco Estado – Rio de Janeiro Estado – Piauí
Série inicial – KFD-0001 Série inicial – KMF-0001 Série inicial – LVF-0001
Série final – KME-9999 Série final – LVE-9999 Série final – LWQ-9999

Estado – Santa Catarina Estado – Paraíba Estado – Espírito Santo
Série inicial – LWR-0001 Série inicial – MMN-0001 Série inicial – MOX-0001
Série final – MMM-9999 Série final – MOW-9999 Série final – MTZ-9999

Estado – Alagoas Estado – Tocantins Estado – Rio Grande do Norte
Série inicial – MUA-0001 Série inicial – MVL-0001 Série inicial – MXH-0001
Série final – MVK-9999 Série final – MXG-9999 Série final – MZM-9999

Estado – Acre Estado – Roraima Estado – Rondônia
Série inicial – MZN-0001 Série inicial – NAH-0001 Série inicial – NBB-0001
Série final – NAG-9999 Série final – NBA-9999 Série final – NEH-9999

Estado – Amapá
Série inicial – NEI-0001
Série final – NFB-9999

Podemos observar, por exemplo, que nenhum estado possui a placa com os algarismos 0000 e que determinadas placas só existem em determinados 

estados. Assim, na realidade, a solução do problema anterior não seria assim tão simples... 

Antes de continuarmos a apresentar propostas para sala de aula, considere o problema 

das placas e pense na questão a seguir: 

A cidade de São Paulo solicitou à ANAtEL (Agência Nacional que regula 

as telecomunicações) um dígito a mais para os telefones celulares da 

cidade. Será que o motivo seria um número maior que 10 milhões de 

telefone na cidade de São Paulo?

Para descobrir a resposta para essa questão, procure no ambiente virtual do 

Matem@tica na Pr@tica.
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 Proposta 11 para a sala de aula  Futebol

Outro tipo de problema bastante explorado na escola é 

aquele que pretende contar o número de jogos em um cam-

peonato de futebol. Por exemplo, o Campeonato Brasileiro 

possui 20 clubes na disputa da primeira divisão que jogam 

em dois turnos. Quantos jogos são realizados durante todo 

o campeonato? 

Este tipo de formulação não deixa muitas opções, de 

forma que o problema é fechado, porém, para resolvê-lo, 

é necessário algum conhecimento das regras dos campeo-

natos, o que significa disputa em dois turnos etc. Por isso, 

é aconselhável colocar todas as informações no enunciado 

do problema.

A solução para resolver esta questão é a seguinte: são 20 

clubes jogando com os outros 19 clubes, considerando que 

são 2 turnos, teremos: 2 20 19 760× × =  jogos.

Esse problema é interessante porque ele permite varia-

ções que trazem análises qualitativas, uma vez que podemos 

detalhar as condições do problema e explorar aspectos 

relacionados à contagem do número de jogos. Algumas 

possíveis sugestões de detalhamento do problema:

a▹ Se o campeonato fosse jogado somente nos finais de 

semana, quantas semanas seriam necessárias para 

completá-lo?

Como são vinte clubes e, em cada turno, um clube joga 

19 partidas, em dois turnos serão 38 partidas. Então, seriam 

necessários 38 finais de semana. Para tanto, o campeonato 

necessitaria de 9 meses e  ocuparia, por exemplo, os meses 

de março a novembro e não sobraria espaço para os cam-

peonatos regionais.

b▹ Seria viável um campeonato com jogos somente nos 

finais de semana e com 30 clubes? 

Do mesmo modo que no item (a), em 2 turnos, teríamos 

30 clubes jogando com 29 adversários. Cada clube faria 

2 1 29 58× × =  jogos. Como não existem tantos finais de sema-

na em um ano, seria impossível 

neste modelo um campeonato 

com 30 clubes.

c▹ Se o campeonato possuir somen-

te um turno, quantos clubes poderiam participar, de 

forma que tivéssemos o mesmo número de jogos 

que o campeonato proposto para 20 clubes e em 

dois turnos?

Como vimos, com 20 clubes cada clube realiza 38 jogos, 

assim, para utilizar o mesmo número de finais de semana 

com um único turno, poderiam ter utilizado então 39 clubes, 

pois neste caso teremos 1 38 38× =  finais de semana

d▹ Qual é o maior número de clubes possível para que o 

campeonato proposto seja realizado em dois turnos, 

durante 11 meses do ano? 

Neste caso, há de se observar que, se não for especifi-

cado qual o mês de férias, a quantidade de fins de semana 

pode variar, variando então a contagem.

Em onze meses, temos apro-

ximadamente 46 finais de sema-

na, portanto, para usar apenas 

finais de semana em dois turnos, 

seriam possíveis 23 jogos, por-

tanto 24 clubes. Observe que 

utilizamos uma aproximação 

para a quantidade de finais de 

semana com base no ano de 2010, utilizando os meses de 

janeiro a novembro.

e▹ Um torneio de futebol para jogadores juniores é 

disputado com 80 clubes. É possível adotar a regra 

do problema original, de disputa em dois turnos, se 

o campeonato é organizado para ocorrer no final e 

no meio da semana?

 Proposta 11 para a sala de aula 
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Para resolver esse problema, perceba que um campeona-

to disputado com 80 clubes utilizando dois jogos por semana 

é equivalente ao problema já resolvido para um jogo por 

fim de semana, quando temos 40 clubes (já que 40x2 = 80). 

Em dois turnos, teríamos 2 40 39 3120× × =  jogos, o que seria 

completamente inviável!!! Este é um bom motivo pelo qual 

a organização do campeonato brasileiro diminuiu a quanti-

dade de clubes participantes nos últimos anos.

Estas atividades são ótimas para serem utilizadas com 

nossos alunos porque tratam de futebol 

e, no nosso país, os alunos costu-

mam se envolver muito com 

esse assunto! Assim, utiliza-

mos um assunto atraente 

para os alunos para pensar 

sobre diversos modos de 

contagem, de acordo com 

as restrições impostas.
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Nestes exemplos propostos para serem utilizados em sala de aula, observamos que 

tentar listar ou escrever todas as possibilidades especificadas em cada um dos exemplos 

apresentados não é uma tarefa fácil. Portanto, é preciso desenvolver um modo de racio-

cinar sobre as ideias principais do problema e assim evitar a necessidade de listar todos 

os grupamentos possíveis. Desse modo, é possível resolver mais facilmente os problemas 

de Análise Combinatória, e é para isso que desenvolvemos as técnicas de contagem aqui 

estudadas. 

Reforçamos que o professor deve sempre utilizar exemplos simples para introduzir o 

Princípio Multiplicativo. Pois é importante que os alunos construam soluções em que é 

possível relacionar os elementos e contá-los, como nas atividades utilizando o método 

Braille, a criptografia, o sistema binário e o exercício do mapa. Estes são importantes mo-

tivadores ao processo formal de contagem. Em seguida, o professor pode utilizar exemplos 

em que a contagem seja inviável, levando o aluno a procurar por generalizações que o 

ajudem a contar os elementos sem ter que compor toda a listagem, como nos exercícios 

do campeonato de futebol. 

A seguir, sugerimos outro exercício para você utilizar na sua sala de aula. Neste exer-

cício, para encontrar a solução, o aluno também não poderá simplesmente realizar a 

contagem, ele precisará pensar nos agrupamentos necessários...

e, no nosso país, os alunos costu-

mam se envolver muito com 

A
ut

or
 n

ão
 id

en
tifi

 c
ad

o 
 / 

 S
XC

 
A

ut
or

 n
ão

 id
en

tifi
 c

ad
o 

 / 
 S

XC
 

118 Módulo II  –  Conteúdo e Prática ▷ Etapa II

Conteudo_e_Pratica.indd   118 15/08/13   18:01



 Proposta 12 para a sala de aula  Refeição

Em certo restaurante, os clientes podem se servir e 

escolher um tipo de carne, um complemento quente, um 

complemento frio (salada) e uma sobremesa, além do arroz 

e feijão servidos a todos os fregueses. Neste restaurante, 

são servidos 3 diferentes carnes, 4 complementos quentes, 

2 saladas  e 5 sobremesas. 

Para um cliente que não vê problemas em combinar 

tipos diferentes de comida, se ele quiser sempre organizar 

refeições diferentes, quantas refeições ele pode fazer?

Perceba que neste problema há quatro decisões que de-

vem ser tomadas: qual a carne, qual o complemento quente, 

qual a salada e qual a sobremesa. Cada uma das decisões 

apresenta diferentes possibilidades de escolha. Teremos 

então: 3 4 2 5 120× × × =  possibilidades.

 Proposta 12 para a sala de aula 
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Sugerimos que você crie variações para esse problema do restaurante inserindo restri-

ções como fizemos para o problema do campeonato de futebol. Formule restrições para 

este problema e aplique algumas com seus alunos. Considere as seguintes situações, den-

tre outras: certas saladas não são aconselháveis como acompanhamento a determinada 

carne e/ou complemento quente. Escreva dois itens para este problema que aborde este 

tipo de restrição.

Agora que já pensamos em combinações simples, contagem e problemas de análises 

combinatórias mais simples, vamos abordar outros problemas de combinatórias um pouco 

mais complexos. Trataremos novos problemas de contagem a partir de ferramentas de 

proteção da internet.

6. Criptografia de chave pública e contagem de funções 
Cada vez mais, utilizamos a comunicação via internet em 

nossas vidas. Os processos que permitem a comunicação se-

gura na rede estão presentes em quase todo tipo de uso que 

podemos vislumbrar na web, desde simples sites de relaciona-

mentos que exigem algum tipo de segurança que garanta a 

privacidade do usuário até os sistemas de segurança de bancos 

e governos. 
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 Saiba Mais  Função bijetora

Uma função de um conjunto A em um conjunto B é bijetora quando é, ao mesmo tempo, injetora (elementos 

distintos do domínio de A têm imagens distintas em B) e sobrejetora (cada elemento de B está associado a pelo 

menos um elemento de A pela função)

 Saiba Mais 
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Para estes últimos, é usado com razoável segurança o chamado sistema RSA (sigla 

formada pelas iniciais dos sobrenomes dos três autores que o criaram: Ronald Rivest, Adi 

Shamir e Leonard Adleman), que utiliza um processo de chaves públicas e privadas que 

permitem a integridade das mensagens enviadas e recebidas.

O que a maioria das pessoas desconhece é que os processos de codificações eletrônicas 

dependem de conceitos matemáticos. Mais especificamente, utilizam a teoria dos núme-

ros, considerada por muitos até então como destituída de aplicabilidade prática. A teoria 

dos números trata das propriedades dos números inteiros, em particular a fatoração, o 

cálculo de máximo divisor comum e dos números primos.

Na Etapa 3 da disciplina Matemática Discreta, foi apresentado o sistema RSA que  é 

baseado na escolha adequada de funções bijetoras que permitam a codificação/decodifi-

cação de mensagens. 

Vamos desenvolver algumas atividades que utilizam como motivação as chaves RSA no 

estudo de Análise Combinatória. Na Etapa 3 da disciplina Matemática Discreta, apresenta-

mos casos em que as permutações, arranjos e combinações podem ser vistos como pro-

blemas de contagem de funções entre conjuntos finitos, 

usando as chaves do sistema RSA. Mas como podemos 

exemplificar o funcionamento deste sistema por meio 

de uma atividade proposta aos alunos?

A criptografia de chaves pública e privada, como 

os nomes sugerem, utiliza duas chaves distintas. 

A primeira cria o código e é de conhecimento de 

todos os componentes do processo, a segunda 

será usada para decodificar a mensagem recebida 

por meio do código. Assim cada componente 

conhece duas chaves: uma pública, que pode 

ser divulgada livremente, e outra privada, que 

deve ser mantida em segredo pelo seu dono. 

As mensagens codificadas com a chave públi-

ca somente serão decodificadas com a chave 

privada correspondente.
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 Saiba Mais  Funcionamento de chave pública e privada

Este exemplo ilustra a ideia apresentada na Etapa 3 da disciplina Matemática Discreta, quando apresentamos uma mensa-

gem M, em que usamos uma função C
P
 (chave pública) para codificá-la, transformando-a na mensagem codificada C

P
(M). O 

receptor recebe a mensagem codificada C
P
(M) e conhece a função D

P 
(chave secreta) que inverte a codificação. Assim, aplica a 

função D
P
 à mensagem recebida D

P 
(C

P
(M)) e obtém de volta a mensagem M. Podemos observar que devemos sempre obter 

uma função D
P
 que seja a função inversa de C

P
, pois a função D

P
 inverte o que foi feito pela função C

P
, de modo que sempre 

podemos escrever: D
P 
( C

P 
(M) ) = M .

Para este processo funcionar, é necessário, então, construir funções C
P
 e D

P
 de forma que valha a igualdade D

P 
(C

P 
(M)) = M para qualquer mensagem M. 

Note no processo anterior que a função D
P
 é a função inversa de C

P
, pois a função D

P
 inverte o que foi feito pela função C

P
. As chamadas funções bijetoras são 

precisamente as que admitem função inversa.

 Saiba Mais 

Mensagem 

M
As letras e demais 
símbolos do texto 
da mensagem são 
transformados 
em números, 
numa fase de 
précodificação.

Por fim, basta à 
pessoa P desfazer 
a pré-codificação, 
transformando 
novamente os números 
nas letras e demais 
símbolos do texto. Agora 
é só ler a mensagem.

O texto da mensagem 
já transformada em 
números é então 
codificado pela chave 
pública C

P
, dando 

origem à mensagem 
C

P
(M), também em 

números.

Por sua vez, a 
pessoa P, utiliza 
a chave secreta 
D

P
 para desfazer 

a codificação, 
obtendo assim 
D

P
(C

P
(M)) = M 

(em números).

Após a codificação, a 
mensagem codificada é enviada 
à pessoa P, que ainda não será 
capaz de interpretála

Mensagem 

M

Mensagem 

M

[em números]

Mensagem 

M

[em números]

Mensagem 

C
p
(M)

[em números]

Mensagem 

C
p
(M)
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 Proposta 13 para a sala de aula  Mensagens pela Internet

Ana e Bernardo iniciaram um relacionamento e pretendem tomar cuidado para 

que ninguém leia as mensagens que trocam por sites de relacionamentos. Para isso, 

necessitam comunicar-se de maneira sigilosa. Como eles poderiam fazer isso se conhe-

cessem o método da chave pública e chave privada?

a▹ Ana codifica uma mensagem utilizando a chave pública de Bernardo, que é do conhecimento de qualquer pessoa;

b▹ Depois de criptografada, Ana envia a mensagem para Bernardo, através da internet;

c▹ Bernardo recebe a mensagem e, utilizando a chave privada que conhece, a decodifica;

d▹ Para Bernardo responder à mensagem a Ana, deve realizar o mesmo procedimento, usando agora a chave pública 

de Ana.

 Proposta 13 para a sala de aula 

 Atividade 7  Para o professor: funções inversas

Apresente uma justificativa para a necessidade das funções 

utilizadas nos processos de criptografia (como os desenvolvidos 

no boxe explicativo “Funcionamento de chave pública e priva-

da”) admitirem inversa. 

Resposta comentada

A função inversa é aquela que “devolve” o valor inicial do 

domínio. Neste caso, a mensagem inicial é transformada por 

uma função C
P
 , e a função D

P
 devolve a mensagem original 

ao destinatário.

Aqui seria importante você perceber quais as proprie-

dades que permitem este tipo de função. Utilize exemplos 

com seus alunos, lembre-se que aqui na Criptografia estamos 

usando conjuntos de números naturais!!! Para ajudar, obser-

ve o boxe anterior sobre funções bijetoras.

 Atividade 7 
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Vamos a mais uma atividade que pode ser apresentada em sala de aula. Esta envolve 

a questão de chaves de segurança para pensar um problema de Combinatória...

Essa proposta de atividade para sala de aula sobre mensagens de Bernardo e Ana 

envolve decodificação, voltar à mensagem original, como as funções bijetoras utilizadas 

na criptografia... Refletindo sobre tais funções, desenvolvidas no boxe explicativo anterior, 

realize a atividade a seguir:
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 Proposta 14 para a sala de aula  Decodificação

Primeiro divida os alunos em gru-

pos de até quatro alunos e discuta a 

atividade apresentada na Sessão 4.1 

da Etapa 3 da disciplina Matemática 

Discreta que reproduzimos a seguir.

Por simplicidade, codificaremos 

mensagens com palavras que usam 

as nove letras mais frequentes do nosso idioma: A, E, O, S, 

R, I, N, D, M.

Como uma pré-codificação, associamos cada letra a um 

número:

Tabela 1

A E O S R I N D M

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A seguir, vamos montar funções bijetoras C e D, uma 

inversa da outra. Isso será feito de acordo com regras de 

criptografia do sistema RSA.

Para este fim, tomemos como exemplo as seguintes 

funções bijetoras:

C : {1,2,3,4,5,6,7,8,9}  {1,2,3,4,5,6,7,8,9}

         n                        C(n)

em que C(n) é definida pela tabela:

Tabela 2

As 9 letras mais 
usadas em 
Português

A E O S R I N D M

Número n 
associado à letra

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Número C(n) 
correspondente à 
letra codificada 

1 8 7 4 5 6 3 2 9

Vamos definir a função D como

D : {1,2,3,4,5,6,7,8,9}  {1,2,3,4,5,6,7,8,9}

         n                        D(n)

em que o número D(n) está definido por

 Proposta 14 para a sala de aula 
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Aproveite exercícios que abordam criptografia para relembrar com seus alunos um 

pouco do conceito de função. Afinal, o que precisamos para construir um sistema seguro 

é encontrar uma função cuja inversa não seja trivial para ser determinada. Para isso, a 

teoria de números é o campo da Matemática que pode contribuir com boas soluções. Os 

tipos de problemas tratados em teoria dos números são: o cálculo de restos da divisão de 

uma potência por um número dado; encontrar números com restos específicos; critérios 

de divisibilidade por números específicos. Assim, a escolha da “chave” indicará um sistema 

com maior ou menor grau de segurança.  

É importante que os alunos percebam a importância que os processos de codificação de 

mensagens têm na vida cotidiana de cada cidadão, e que as escolhas das chaves secretas 

serão melhores quando tivermos à disposição um número grande de possibilidades de 

escolhas. Temos então mais um problema de contagem!

Sugerimos usar algumas aulas para estudar exemplos de sistemas de Criptografia com 

seus alunos. Para isso propomos a atividade a seguir:
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Tabela 3

As 9 letras mais 
usadas em 
Português

A E O S R I N D M

Número n 
associado à letra

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Número D(n) 
correspondente à 
letra decodificada 

1 8 7 4 5 6 3 2 9

Constate nas funções anteriores que C(D(M)) = D(C(M)) 

= M, para qualquer mensagem M, comprovando que as fun-

ções C e D são uma a inversa da outra. 

Agora que já temos as funções C e D, vejamos como co-

dificar e decodificar uma palavra. Vamos codificar a palavra 

M = SOMANDO, usando as chaves do nosso exemplo.

Vejamos a solução apresentada para o problema:

Devido à pré-codificação (vide Tabela 1), a cada letra da 

palavra associamos um número:

S-O-M-A-N-D-O   torna-se   M = 4-3-9-1-7-8-3

Apliquemos a função C a cada um desses números, ob-

tendo pela Tabela 2, o resultado:

C(M) = C(4) – C(3) – C(9) – C(1) – C(7) – C(8) – C(3) = 

4 – 7 – 9 – 1 – 3 – 2 – 7

Para decifrar essa palavra, a pessoa que a recebe procede 

de modo análogo, usando a função D para decodificá-la. 

Agora, aplica-se a função decodificadora D (vide Tabela 3): 

D(C(M)) = D(4) – D(7) – D(9) – D(1) – D(3) – D(2) – D(7) = 

4 – 3 – 9 – 1 – 7 – 8 – 3

Esses números, quando trocado por letras (Tabela 1), 

revelam a palavra original que foi enviada: D(C(M)) = M = 

SOMANDO.

 Atenção  

Nossa intenção aqui nesta etapa não é estudar como descrever essas 

funções, pois isto requer uma teoria bem sofisticada. Apenas que-

remos ressaltar que o método RSA é pensado de tal forma que fica 

muito difícil encontrar a função D, mesmo conhecendo-se a função C.

Mais detalhes sobre esse método podem ser encontrados no livro 

“Números inteiros e Criptografia RSA”, de Severino Collier, ou no link: 

<http://www.obmep.org.br/export/sites/default/arquivos/aposti-

las_pic2008/Apostila7-Criptografia.pdf>.

 Atenção 

 Proposta 15 para a sala de aula  Aprendendo a contar funções

Resposta comentada: 

a▹ Escreva no quadro a Tabela 1 com as linhas e colunas 

como na última proposta para sala de aula (Proposta 

14). A primeira linha com as nove letras dadas. 

b▹ Agora distribua os nove algarismos correspondentes 

às letras. Questione sobre a equivalência entre letras 

e algarismos: é preciso obedecer à ordem como está 

no exemplo? De quantos modos distintos podemos 

fazer esta equivalência?

 Proposta 15 para a sala de aula 

Professor, agora um exemplo que pode ser discutido em sala de aula em processo que 

pode envolver a participação de toda a turma. Sugerimos a sequência didática apresentada 

a seguir:
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Tabela 1

A E O S R I N D M

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ao discutir a questão com seus alunos, observe que esta 

associação pode ser livre e o que importa para o nosso estu-

do é a quantidade de associações distintas que conseguimos 

formar. Para este caso, teremos 9! possibilidades de diferen-

tes chaves públicas, uma vez que podemos trocar livremente 

a correspondência escolhida.

c▹ Adotem uma equivalência para as letras e números.

Comentário: a sugestão para o primeiro exemplo é uti-

lizar a sequência trivial como o exposto na tabela anterior.

d▹ Discuta agora a construção da Chave pública C(n). 

Quais os elementos que devem estar neste conjunto 

C(n)? Por quê? De que tipo deve ser a associação 

entre os elementos dos dois conjuntos?

Neste caso estarão todos os números utilizados para 

a correspondência escolhida. Da relação estabelecida por 

este conjunto com outro que tenha os mesmos elementos 

será escolhida uma função bijetora. Para tal, a relação deve 

ser obtida pela permutação simples entre os elementos do 

conjunto.

e▹ Quantas possibilidades de associação serão formadas 

se consideramos somente funções bijetoras?

Neste caso teremos 9! possibilidades. 

f▹ Agora escreva no quadro a tabela referente à função 

D(n). Faça-os perceber a bijeção. Se não fosse bijeto-

ra, o que ocorreria no quadro? Seria possível decodi-

ficar? Que problemas seriam acarretados?

Ao observar a tabela, temos precisamente a correspon-

dência biunívoca, necessária para que cada elemento tenha 

correspondência com um único elemento e diferente dos 

demais.

g▹ Faça devagar, junto com os grupos, a codificação 

de uma palavra, por exemplo, SOMANDO. Complete 

todo o processo junto com seus alunos.

h▹ Agora peça que, dentro de cada grupo de quatro 

alunos, cada dupla formule uma frase que a outra 

deve decodificar com a chave privada.

i▹ Sugira que cada grupo construa uma função C(n) 

diferente, e apresente mensagens codificadas e deco-

dificadas. Com certeza, muitos dos seus alunos irão 

se divertir com a possibilidade de inventar diferentes 

modos de enviar mensagens secretas.

O exemplo utilizado é bem simples e serve apenas para 

fins didáticos, na medida em que induz os alunos a percebe-

rem que, mesmo neste caso, teríamos muitas funções distin-

tas e bijetoras. Mas quantas? Na verdade este é um caso de 

Contagem de funções entre dois conjuntos finitos.

Neste caso contamos funções bijetoras, mas será que podemos contar 

outros tipos de funções?
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 Atividade 8  Para o professor: Contando funções

a▹ Considere dois conjuntos A e B tais que { , , , }A a b c d=  e { , , }B y z w= , quantas funções do tipo :f A B→
 podemos 

formar?

 Atividade 8 

7. Contando funções quaisquer entre conjuntos finitos
Na disciplina Matemática Discreta, encontramos atividades que exploram a contagem 

de funções quaisquer. Observe que lá revisitamos diversos tipos de contagem vistos nas 

etapas anteriores. Assim ressaltamos que esta abordagem pode ser um momento muito 

rico para a aprendizagem dos seus alunos, pois é uma oportunidade ao mesmo tempo de 

aprender Análise Combinatória e revisitar conceitos de funções! Este seria um tipo de ho-

rizontalidade, isto é, de estabelecimento de relações entre áreas distintas da Matemática.

Qual a relação entre esta contagem de funções e a Análise 

Combinatória?

Pois bem, o sistema RSA, como vimos no item anterior, tem como base chaves que são 

funções de um subconjunto finito dos números naturais em outro subconjunto finito dos 

números naturais. O processo que permite decifrar a chave só é possível se as chaves são 

formadas por funções que possuem inversas, ou seja, são bijetoras entre os determinados 

conjuntos numéricos finitos. E, neste processo, quanto melhor a chave quanto maior é o 

número de possibilidades de formar funções bijetoras entre dois destes conjuntos. E é 

neste momento que a Contagem de Funções utiliza a Análise Combinatória.

Antes de usar as atividades de contagem de funções para estudar Análise Combinató-

ria, verifique o conhecimento de seus alunos em relação aos conceitos de função utilizados 

nesta abordagem. Caso perceba que os alunos têm dificuldades em funções, você pode 

aproveitar e rever estes conceitos, ou decidir não usar contagem de funções para ensinar 

Análise Combinatória pois neste caso seria uma dificuldade a mais para os alunos. 

Para ajudar a abordar a contagem de funções, vamos verificar casos de contagem de 

funções em geral. 
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b▹ Considere os mesmos conjuntos A e B tais que { , , , }A a b c d=  e { , , }B y z w= . Obtemos o mesmo resultado para 

:g B A→ ?

Resposta comentada

a▹ Observe que neste caso pretendemos contar funções quaisquer sem que sejam necessariamente bijetoras. Assim, 

cada elemento do domínio, conjunto A, pode ter como imagem qualquer elemento do conjunto B. Deste modo, as 

decisões que temos que tomar são quatro e, para cada uma delas, temos três opções. Assim, teremos 43 3 3 3 3⋅ ⋅ ⋅ =  

funções distintas.

b▹ Não. O número de decisões agora são três, com quatro possibilidades para cada uma delas. Deste modo, teremos 
34 4 4 4⋅ ⋅ =  funções distintas.

 Proposta 16 para a sala de aula  Cartas e caixas de correio

Um porteiro recebeu vinte cartas e deverá destiná-las 

às respectivas caixas postais dos dezesseis apartamentos do 

prédio. Antes de olhar os destinatários, o porteiro decidiu 

distribuí-las de modo aleatório entre as caixas. De quantos 

modos o porteiro poderia distribuir as cartas entre as caixas 

postais do prédio?

Para explicar essa questão aos alunos, é importante 

discutir que precisamos primeiramente garantir que todas 

as cartas serão entregues em uma das caixas, o que nos 

leva a definir funções entre o conjunto cartas e o conjunto  

caixas do correio do prédio. As cartas poderiam ser nume-

radas de 1 a 20, enquanto as caixas podem ser numeradas 

de 1 a 16. Deste modo, para cada carta, o porteiro tem 16 

possibilidades, e cada carta significa uma decisão a ser to-

mada, assim tem 20 decisões com 16 possibilidades cada: 
20

20

16 16 16 ... 16 16
vezes

⋅ ⋅ ⋅ =������� . Assim, podemos concluir que a chance 

de ele errar os destinatários é muito grande!

 Proposta 16 para a sala de aula 

Você pode observar que este exemplo simples da atividade anterior nos permitiu usar 

o princípio multiplicativo para determinar em cada um dos casos o número máximo de 

funções formadas.

Para trabalhar contagem de funções com seus alunos, é interessante desenvolver ques-

tões contextualizadas, que podem fazer mais sentido para eles. Um exemplo pode ser a 

questão que propomos a seguir.
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 Atividade 9  Para o professor: contando funções bijetoras

É possível encontrar funções bijetoras entre aquelas contadas na Atividade 8?

Resposta comentada 

Não. Para que :f A B→  seja uma função bijetora é necessário que os conjuntos finitos A e B possuam o mesmo número 

de elementos, o que não era o caso nas atividades anteriores.

 Atividade 10  Para o Professor: Pares de dança

Em um clube de dança tradicional, cinco homens e cinco mulheres participam de uma aula em 

que necessariamente os casais são formados por um homem e uma mulher. De quantos modos 

distintos estes casais podem ser formados durante a aula?

 Atividade 9 

 Atividade 10 

Você pode observar que tanto na Atividade 8 que você realizou quanto nesta última 

proposta para sala de aula nos preocupamos em contar as possibilidades de funções em 

geral. Agora vamos apresentar um caso em que desejamos obter apenas o número de 

funções bijetoras. E, portanto, poderão compor a chave RSA.

A seguir, outra atividade que envolve a contagem de funções bijetoras, mas está mais 

contextualizada. Você pode realizá-la e depois levar para a sua escola.

Em um clube de dança tradicional, cinco homens e cinco mulheres participam de uma aula em 

que necessariamente os casais são formados por um homem e uma mulher. De quantos modos 
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Resposta comentada

Neste caso, podemos contar as funções formadas entre 

o conjunto de homens e o conjunto de mulheres. Observe 

que cada homem deve tomar uma decisão e formar par 

com uma das mulheres, assim temos :f H M→ , onde 

1 2 3 4 5{ , , , , }H H H H H H=  e 1 2 3 4 5{ , , , , }M M M M M M= . Uma vez 

que 1H  decidiu formar par com 3M , esta possibilidade de 

escolha não mais estará disponível e desse modo eliminamos 

sempre a possibilidade que acabou de ser escolhida. Assim, 

teremos 5 4 3 2 1 5!⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = , que é o número de permutações 

possíveis com o número de elementos do conjunto das 

Mulheres. 

Podemos concluir que contar funções bijetoras de 

:f A B→  equivale a contar as permutações possíveis para o 

conjunto B, que necessariamente possui o mesmo número 

de elementos que A.

Resposta comentada

 Proposta 17 para a sala de aula  Passageiros

Em uma fila de guichê de ônibus da Rodoviária de Forta-

leza, existem 44 passageiros que não se conhecem, portanto 

não têm preferência por sentarem juntos, e pretendem pegar 

o último ônibus do dia para a cidade de Ibiapina. De quantos 

modos o funcionário da empresa de ônibus pode distribuir 

os passageiros pelos 44 lugares disponíveis?

Repare que nesse caso podemos formar funções entre 

cada passageiro e cada um dos 44 lugares disponíveis. Como 

cada um ocupa apenas um lugar, temos funções entre dois 

conjuntos com 44 elementos cada. Deste modo termos 44!, 

modos distintos de acomodar os 44 passageiros no ônibus.

 Proposta 17 para a sala de aula 

A seguir, uma proposta de atividade para contagem de funções bijetoras mais contex-

tualizada para você utilizar com seus alunos.

8. Probabilidade e Análise Combinatória
Em geral, os estudos sobre probabilidade no Ensino Médio utilizam as técnicas de con-

tagem desenvolvidas pelo estudo da Análise Combinatória, como o fizemos neste texto. 

As áreas de Probabilidade e Análise Combinatória, embora distintas, estão ligadas, prin-

cipalmente, quando estudamos fenômenos discretos provenientes de situações em que o 

espaço amostral é finito e os fenômenos envolvidos são equiprováveis. No Módulo 1 do 

curso Matem@tica na Pr@tica, apresentamos um experimento que envolve a Probabilida-

de de elementos contínuos, como era o caso do jogo dos discos. 

Os eventos equiprováveis são aqueles 
cuja chance de qualquer um deles ocor-
rer é a mesma. Por exemplo, a chance de 
sair cara ou coroa no lançamento de uma 
moeda é a mesma se a moeda for hones-
ta; a chance de sair qualquer das faces de 
um dado honesto é a mesma; ou mesmo 
a chance de sortear qualquer número da 
Mega-Sena é igual para cada um.
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 Saiba Mais  Definição de Probabilidade

Definição: Em um espaço amostral Ω , consideremos o conjunto ( )℘Ω  das partes de Ω  (seus elementos são os 

subconjuntos de Ω ). Dizemos que uma função P  definida de ( )℘Ω  com valores no conjunto dos números reais é 

uma probabilidade se:   A 0 ( ) 1P A≤ ≤ , para todo ( )A∈℘Ω   B ( ) 1P Ω =  e ( ) 0P ∅ = .

( ) ( ) ( )P A B P A P B∪ = + , se A B∩ =∅

 Saiba Mais 

Aqui faremos referência a fenômenos discretos com espaço amostral finito, em que 

são necessários métodos de contagem já estudados em Análise Combinatória na disciplina 

Matemática Discreta.

O que significa Probabilidade de eventos equiprováveis? Podemos definir como a razão 

entre número de eventos favoráveis (ou esperados) e o total possível, também conhecido 

como espaço amostral. Assim teremos: 

número de casos favoráveis #
( )

número de casos possíveis #

A
P A = =

Ω
 

,

os casos favoráveis são todos aqueles que possuem características que os permitem per-

tencer ao conjunto A. 

De um modo geral, no Ensino Médio utilizamos a Análise Combinatória para deter-

minar o cálculo do número de elementos com as características do evento favorável ou 

esperado, ao mesmo tempo que também usamos o mesmo procedimento para calcular o 

número de casos totais que compõem determinado universo.

No Módulo II do curso M@temática na Pr@tica, você encontra diversos exemplos de 

atividades sobre Probabilidade que podem ser aplicadas com seus alunos. Procure introdu-

zir inicialmente os exemplos simples para, em seguida, apresentar exemplos que apliquem 

os conhecimentos adquiridos no curso de Análise Combinatória.

Conclusão
nesta etapa da Disciplina Pedagógica, ressaltamos a importância de escolher exercícios 

simples para iniciar os estudos de Análise Combinatória. É importante que o professor te-

nha a preocupação de não introduzir um tópico novo com diversos elementos que sejam 

novidade para a maioria dos alunos. O professor deve ter o cuidado em não apresentar 

dificuldades desnecessárias que desviam o foco principal do objetivo daquele estudo. Você 

pode observar que todas as atividades aqui propostas são resolvidas por uso do Princípio 

Multiplicativo, as fórmulas apareceram mais como consequência de utilizarmos a notação 

fatorial para simplificar as contas e observadas como regularidades que podem ser apro-

veitadas para apresentar uma solução com mais agilidade.
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Esta etapa da Disciplina Pedagógica foi construída com a finalidade de orientar você 

para a aplicação dos conhecimentos adquiridos na disciplina Matemática Discreta em suas 

práticas didáticas. De um modo geral, a Análise Combinatória é tratada como um assunto 

difícil tanto por professores quanto por alunos. Tentamos apresentar uma abordagem que 

partiu de exemplos de uso da Análise Combinatória aplicada a situações do cotidiano, 

como a construção do Sistema Braile, Criptografia e Sistema Binário, contextualizando esse 

conteúdo. A probabilidade de uma aprendizagem significativa de conceitos relacionados 

à Análise Combinatória nos parece maior, se começarmos a trabalhar com esse conteúdo 

a partir de problemas de contagem. Fizemos também uma abordagem que relaciona a 

Análise Combinatória e a contagem de funções para conjuntos finitos, como forma de 

estabelecer possíveis elos entre conteúdos geralmente apresentados no Ensino Médio de 

modo segmentado e sem qualquer relação. Deste modo, os alunos poderão perceber que, 

por meio da construção de princípios gerais, podemos desenvolver técnicas de contagem 

que permitem a solução de problemas de Análise Combinatória sem necessariamente 

fazer uso de fórmulas pré-estabelecidas. Esperamos que esse material ajude você no seu 

cotidiano em sala de aula.

Algumas das atividades desenvolvidas nesta disciplina pedagógica, bem como na dis-

ciplina Matemática Discreta, podem servir de modelo para o desenvolvimento do trabalho 

de fim de curso que o professor irá desenvolver. 

Resumo
 ▹ A Criptografia, o Código Braille e o Sistema Binário podem ser elementos motivado-

res para a introdução de conteúdos ligados à Análise Combinatória no Ensino Médio.

 ▹ A Criptografia é a ciência que estuda modos e métodos de se enviar mensagens 

com segurança. 

 ▹ A Análise Combinatória analisa e conta o número de possibilidades de como os ele-

mentos de um conjunto podem ser agrupados de acordo com regras estabelecidas.

 ▹ Os problemas de Análise Combinatória, ao contrário do que sugere muitos materiais 

didáticos, não necessitam do uso de fórmulas.

 ▹ Por outro lado, o professor não deve proibir que seus alunos façam uso das fór-

mulas como ferramenta para agilidade em soluções de problemas. Com a ressalva 

de antes já terem passado pelo processo de resolução pela utilização do processo 

multiplicativo.

 ▹ Uma forma de apresentar as fórmulas pode ser pela observação de regularidades, 

quando usamos a notação fatorial para simplificar os cálculos em Análise Combinatória.

 ▹ Fatorial é uma notação muito útil para trabalhar com problemas de Contagem. No 

caso geral, o fatorial de um número inteiro positivo n é definido por n!

 ▹ De acordo com o Princípio Multiplicativo de Contagem, se uma decisão puder ser 

tomada de maneiras diferentes e, se uma vez tomada esta primeira decisão, outra 

decisão, independente da primeira, puder ser tomada de maneiras diferentes, então, 

no total, será tomado um determinado número de decisões. 

Resumo 131
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 ▹ Uma permutação simples de um conjunto com n elementos é um agrupamento 

ordenado de n elementos desse conjunto. O termo simples significa que não há 

repetição dos elementos em cada ordenamento.

 ▹ Para um conjunto com n elementos, existem !n  permutações (simples) possíveis.

 ▹ Muitos problemas interessantes podem ser resolvidos, quando percebemos que a 

solução recai em uma simples aplicação do Princípio Multiplicativo ou alguma de 

suas variações, como é o caso de calcular o número de permutações dos elementos 

de um conjunto.

 ▹ O código Braille é baseado em uma disposição de pontos. Para registrar uma letra 

do alfabeto, alguns desses 6 pontos são marcados ou perfurados, para que fiquem 

sobressalentes e possam ser sentidos com as pontas dos dedos das mãos. Por ser 

de fácil manipulação durante a construção, indicamos como uma atividade lúdica a 

ser desenvolvida em sala de aula para introdução das Combinações.

 ▹ Uma Combinação Simples é um agrupamento de alguns objetos de um dado conjun-

to em que a ordem de seus elementos não é importante e em que não há repetição 

de elementos dentro do mesmo agrupamento. 

 ▹ Usando o Princípio Multiplicativo para resolver um problema que envolve uma 

combinação simples, podemos usar a notação fatorial: (combinação simples de n 

elementos tomados em grupos de p elementos).

 ▹ Muitas vezes utilizamos a mesma ideia matemática, ou seja, a maneira de contar o 

número de subconjuntos possíveis de uma quantidade de elementos de um conjunto 

para resolver problemas aparentemente distintos.

 ▹ A ideia de representação binária de números pode ser usada para resolver diversos 

desses problemas, por meio da elaboração de um modelo que pode ser aplicado a 

diversos problemas que seguem um mesmo padrão.

 ▹ O uso do sistema binário é uma alternativa que permite a exploração do conceito 

de Combinação Simples junto aos alunos do Ensino Médio.

 ▹ Utilizamos também o sistema de Criptografia RSA para estudar Análise Combinatória 

como forma de apresentar uma aplicação da Análise Combinatória em atividades 

próprias do dia a dia do cidadão. No Sistema RSA, uma chave é uma função bijetora 

de um conjunto finito em outro conjunto finito. Como toda função bijetora possui 

uma função inversa, toda chave codificadora (uma função) possui uma chave deco-

dificadora (sua inversa). 

 ▹ O número de funções bijetoras de um conjunto A com n  elementos em um conjunto 

B também com n  elementos é !n , que pode ser obtido pelo número de permuta-

ções simples de n  elementos do conjunto B.

 ▹ Apresentamos também o caso de contagem de funções em geral entre dois conjun-

tos A e B, finitos e com números de elementos não necessariamente iguais.

 ▹ Neste caso de contagem de funções, temos o número de elementos do conjunto A 

como a quantidade de decisões a serem tomadas, e a quantidade de elementos de 

B se referem ao total de possibilidades para cada decisão. Ou seja, um conjunto A 

com n  elementos em um conjunto B com p  elementos é np .
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Para começarmos a terceira etapa da Disciplina Pedagógica, 
convidamos você a refletir sobre os seguintes questionamentos: 

 ▹ Como podemos desenvolver paralelamente as percepções 
geométricas plana e espacial, a partir da manipulação de 
elementos concretos em sala de aula?

 ▹ É possível apresentar os conceitos de comprimento, área e 
volume, estabelecendo relações a partir da representação 
espacial?

 ▹ É viável articular Geometria com outros campos da 
Matemática, como Álgebra e Análise Combinatória?

 ▹ De que maneira podemos explorar a visualização espacial 
e a geometria de posição, através do estudo da posição 
relativa entre os diferentes tipos de objetos no espaço e os 
elementos que os compõem?

Etapa III 

Conteúdo e prática: 
Geometria Espacial
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1. Refletindo... 
O ensino de Geometria na Educação Básica deveria ser desenvolvido desde os anos 

iniciais do Ensino Fundamental. No entanto, o que temos observado, é que este só é de-

senvolvido, quando há tempo, no final do ano letivo. A desvinculação da geometria da 

aprendizagem matemática como um todo impossibilita que a mesma auxilie na leitura 

e interpretação da realidade, além de prejudicar o estabelecimento de relações com os 

conceitos numéricos e algébricos.

A preocupação excessiva de trabalhar a nomenclatura das formas geométricas, sem 

explorar a sua presença no mundo real, impossibilita que os aprendentes estejam atentos 

aos atributos que geram a classificação dos mesmos (ângulos, lados, vértices). A simples 

classificação dos objetos, focando exclusivamente na nomenclatura, deixando de explorar 

os conceitos de grandezas e medidas, facilmente origina outro problema: o cálculo de 

áreas e volumes centrado na utilização de fórmulas decoradas. 

Outro aspecto desconsiderado pela escola 

é a representação dos objetos no espaço. O 

que é surpreendentemente fácil de ser aborda-

do, porque é através destes conceitos que nos 

localizamos no mundo real. Rotacionar, trans-

ladar, observar eixos de simetria são atividades 

que fazemos empiricamente, caso contrário 

não nos locomoveríamos. De fato, não é natu-

ral fazermos esta representação formalmente, 

mas não será este um desafio da escola? Uma 

opção interessante para desenvolver conceitos 

de localização, que pode ser realizada desde as séries iniciais, é a construção de maquetes. 

As maquetes são uma opção interessante, porque se constituem como uma representação 

do mundo real e podem contemplar espaços conhecidos dos alunos.

Na disciplina Geometria, utilizando como pano de fundo o contexto histórico e ativi-

dades empíricas, estudamos conceitos e definições da geometria espacial. Nesta terceira 

etapa da disciplina Conteúdo e prática: olhar conceitual para a sala de aula, estabelecere-

mos vínculos entre os conteúdos estudados na disciplina de Geometria, destacando os 

aspectos pedagógicos para o ensino e a aprendizagem dos mesmos. Nosso objetivo será 

promover algumas reflexões sobre as abordagens metodológicas, utilizadas no ensino de 

Geometria e sua relação com o desenvolvimento do pensamento geométrico.

2. A Geometria rumo a sala de aula...
Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) e o Exame Na-

cional do Ensino Médio (ENEM) indicam a necessidade de uma reestruturação escolar no 

sentido de contemplar os conhecimentos ligados ao contexto real. Neste sentido, o cumpri-

mento de programas curriculares descontextualizados e a preocupação, única e exclusiva, 

com o vestibular deixam de ser as prioridades do sistema escolar brasileiro.
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O poliminó é figura geométrica 
plana formada por quadrados 
iguais, conectados entre si de 
modo que pelo menos um lado de 
cada quadrado coincida com um 
lado de outro quadrado.

Desenvolver um currículo que atenda às necessidades cognitivas e psicológicas dos 

alunos exige que o mesmo contemple (considere, observe neste sentido!), nos diferentes 

níveis de ensino, a verticalidade e a horizontalidade entre os conceitos matemáticos. A 

verticalidade sendo responsável pelas abordagens aritmética, algébrica e geométrica, nas 

diferentes séries, de forma que os conceitos sejam ampliados e aprofundados de acordo 

com o desenvolvimento cognitivo dos alunos. Já a horizontalidade deve centrar-se no 

estabelecimento das ligações possíveis entre os conceitos aritméticos, algébricos e geo-

métricos, ao longo de cada etapa letiva. 

A Tabela 1 a seguir apresenta uma retrospectiva do ensino da Geometria no Brasil, ela 

foi elaborada com informações obtidas em Pires, Curi e Campos (2000). Nosso intuito, ao 

apresentar este quadro, é fazer uma reflexão sobre as condições que originaram o descui-

do da Educação Básica brasileira com o ensino e a aprendizagem da Geometria.

Tabela 1: Retrospectiva do ensino da Geometria no Brasil

Período Diferentes abordagens dos conteúdos geométricos no brasil por período de tempo

19
55

-1
96

5 • Aprendizagem da nomenclatura de linhas (curvas, retas, mistas, quebradas, 
pontilhadas);

• O cálculo (perímetros, áreas e volumes), apoiado na memorização de fórmulas 
compiladas sem justificativa;

• Figuras estereotipadas (retângulos e quadrados com lados paralelos à borda do livro);
• Uso de instrumentos de medida (régua, compasso, transferidor).

19
66

-1
97

5 Sob influência do Movimento da Matemática Moderna:
• Pouca ênfase nos aspectos geométricos, falava-se em pontos, retas e planos dentro da 

teoria dos conjuntos;
• As construções geométricas e os aspectos métricos eram pouco explorados;
• Início da geometria experimental na década de 70: composição, decomposição, 

simetria, ampliações e reduções de figuras planas e espaciais.

19
76

-1
99

8

• Artigos e propostas curriculares apontam para a necessidade de resgatar o ensino de 
Geometria;

• Atenção para importância do pensamento geométrico;
• Difusão de propostas com tangram, malhas e poliminós; 
• Os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN colocam em destaque a exploração do 

espaço (localização, orientação, movimentação, representação e leitura de mapas e 
croquis);

 Janela pedagógica  Três pilares da exclusão

Ao pesquisar sobre o processo de ensino-aprendizagem da Geometria no Brasil, ALMOULOUD, et. al. 

(2004) encontrou três fatores de dificuldades: 

1 A disciplina de Geometria é frequentemente esquecida, pois cada instituição decide os conteúdos que 

considera importantes para os seus alunos;

2 Os professores não estão preparados para trabalhar segundo as recomendações apresentadas nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – PCNEM;

3 E os problemas geométricos apresentados nos livros didáticos privilegiam resoluções algébricas.

 Janela pedagógica 
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 Atividade 1  Olhando ao seu redor

Observe como o ensino de Geometria foi sendo utilizado nos diferentes períodos. Você identifica, na sua escola, alguma 

das situações apresentadas na Tabela 1? Escolha uma experiência, considerada por você diferenciada em relação ao que é 

comum nas escolas e transforme em um plano para aplicar na sua sala de aula. Ilustre a proposta, apresentando fotografias 

e materiais produzidos por seus alunos, durante o desenvolvimento desta atividade.

Resposta Comentada

Certamente, não haverá uma resposta certa e outra errada para esta atividade.  Nosso desejo é permitir que você reflita 

sobre suas experiências em relação à Geometria, com o intuito de conhecer as diferentes realidades educacionais do nosso 

país. Também desejamos que você se sinta motivado a questionar a forma como a Geometria é abordada nas instituições 

onde você trabalha. Acreditamos que esta reflexão individual seja importante para que você perceba a importância que a 

seleção dos conteúdos e a metodologia utilizada na sala de aula têm para a aprendizagem dos alunos. 

Será que você poderia compartilhar essa reflexão com outros professores, levando para os encontros pedagógicos da 

sua escola? Sabemos que, em muitas escolas, não existe este espaço. Neste caso, você pode dialogar com seus colegas infor-

malmente ou até pensar junto com o seu Diretor, maneiras de fazer com que se disponibilizem momentos de planejamento 

pedagógico conjunto. Se você também faz parte de uma turma do Curso de Especialização, que tal conversar com seus colegas 

sobre este tema. 

 Atividade 1 
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Com o objetivo de superar as dificuldades do processo de ensino-aprendizagem da Ge-

ometria, traremos para a nossa discussão algumas experiências que certamente auxiliarão 

a você refletir sobre este processo. No entanto, salientamos a importância de que você 

entenda que são “algumas”. Certamente, não conseguiremos abordar todas.

3. Percebendo a Geometria Plana e Espacial
Considerando que Geometria é a ciência que estuda os objetos no espaço, precisamos 

problematizar que objeto e que espaço é este. E mais, como o ser humano se apropria 

deste espaço? 

O conhecimento geométrico formalizado foi sendo elaborado ao longo de anos de 

experimentação do espaço sensível. Conhecer as propriedades dos objetos reais foi o 

caminho percorrido pela ciência para desenvolver o conhecimento matemático de hoje. 

Estas propriedades emergiram das diferenças, das semelhanças, das comparações, das 

classificações, enfim da própria ação do homem sobre os objetos. A Geometria lida com 

relações entre os objetos reais e teóricos. Teve origem em trabalhos práticos e evoluiu até 

a constituição de teorias abstratas.  

A origem do pensamento geométrico na criança 

e o seu desenvolvimento, de certa maneira, percor-

rem os mesmos caminhos da ciência. Você sabia que 

inicialmente o espaço apresenta-se para criança de 

forma essencialmente prática?

É através dos sentidos e dos movimentos que 

ela constrói as primeiras noções espaciais. O con-

tato com o espaço perceptivo (aquele capaz de ser 

percebido pela criança) é que possibilitará ao longo 

do seu desenvolvimento a construção das primeiras 

noções espaciais. Mas é preciso ter cuidado para 

não reduzir este desenvolvimento exclusivamente 

à percepção. 

Se você colocar uma lanterna acesa sobre uma 

mesa revestida com fórmica, de forma que a mesa reflita o facho de luz da lanterna e 

perguntar para uma criança, com idade entre dois e três anos aproximadamente, qual 

o caminho que a luz percorre? Mesmo ela vendo o caminho refletido sobre a mesa, ela 

apenas apontará para o objeto que a luz atinge, ou quem sabe para a própria lanterna. Já 

as crianças entre sete e oito anos, mesmo sem perceber o reflexo da luz sobre a mesa, são 

capazes de apontar o caminho. Mas, por que isto acontece? 

Tais situações ocorrem porque a criança muito pequena não 

consegue perceber quantidades contínuas, para ela, a luz 

salta da lanterna até o objeto. Como ela ainda não construiu 

as estruturas necessárias para compreender o caminho da 

luz, para ela a luz apenas salta de forma “mágica”. 
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Piaget e Inhelder (1993) afirmam que o processo de representação do espaço na criança 

tem origem na “intuição geométrica”. Na sua teoria, a intuição geométrica corresponde 

à imaginação de uma experiência possível, ela recorre em parte aos sentidos e em parte 

à imaginação. É importante salientar que a intuição espacial não se reduz apenas às sen-

sações e à imaginação. 

Por exemplo, quando falamos em ponto não podemos deixar de “ver” a forma de uma 

pequena superfície redonda, enquanto a reta é relacionada a uma linha ou tira muito fina. 

Isto acontece porque a intuição do espaço não é uma simples representação do espaço, ao 

contrário, constitui-se como uma leitura das propriedades, a partir de uma ação exercida 

sobre ele. Mais especificamente, não se pode reduzir a intuição aos sentidos, muito menos 

a lógica ao pensamento formal e à razão. Ao agir sobre os objetos, o sujeito enriquece 

a realidade física (exteriorização) e ao mesmo tempo extrai da ação conhecimentos que 

originarão as estruturas de compreensão do mesmo (interiorização). 

Para compreender a importância da ação para a aquisição do conhecimento, vamos 

nos remeter ao processo de construção dos sólidos platônicos, utilizando dobraduras. O 

aluno, enquanto constrói cada uma das peças, precisa traçar ângulos e marcar lados da 

forma mais precisa possível, caso contrário, não conseguirá fechar o sólido com uma boa 

qualidade. Ao realizar a ação (realidade física) de confeccionar a face de uma pirâmide, por 

exemplo, e ao unir estas faces está trabalhando no nível da ação com as arestas, vértices e 

faces, este processo pode ser pensando como a exteriorização. Ao mesmo tempo, estará 

elaborando estratégias mentais para obter o melhor sólido possível. 

Enquanto o sujeito cria estratégias para aperfeiçoar seu modelo, começa a perceber 

a importância das arestas e das faces terem as mesmas medidas, pois a junção delas ori-

ginará as arestas do sólido. Perceber que quanto mais as arestas do polígono estiverem 

próximas da igualdade corresponde a uma operação mental (interiorização). Cabe salien-

tar que os processos de interiorização e exteriorização são solidários, ou seja, o progresso 

de um acarreta o desenvolvimento do outro.

Neste movimento de interiorização e exteriorização, a imagem consti-

tui-se como a imitação interior e simbólica de ações anteriormente execu-

tadas, para depois se tornar executável. A cada etapa do desenvolvimento 

o processo vai evoluindo até a elaboração de esquemas operatórios. Os 

esquemas, quando constituídos, funcionam de forma autônoma e deduti-

va. A interiorização, na verdade, constitui-se nas observações que o sujeito 

faz ao manipular os objetos, mas que são ligadas a outros contextos e 

situações, já conhecidas pelo sujeito. Enquanto a exteriorização pode ser 

pensada nas diferentes maneiras como ele apreende (física e mentalmen-

te), este objeto para testar e compor suas ideias.

Com o passar do tempo, as ações se interiorizam em operações, as intuições perceptivas 

e práticas do início tornam-se coerentes e racionais ao mesmo tempo em que são formali-

zadas. O sistema das operações concretas ultrapassa o nível intuitivo elementar, mas ainda 

não atinge o das operações formais. Somente ao nível das operações formais, os sujeitos 

são capazes de operar com proposições hipotético-dedutivas, fase na qual a ação mate-

mática torna-se capaz de reconstruir os objetos reais ao nível das representações mentais. 
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A humanidade levou séculos para chegar ao nível de representação geométrica atual. 

Necessitamos de muitos anos de experimentação (ação, antecipação e explicação) para 

elaborarmos os conceitos que conhecemos hoje. 

Geralmente, as propostas pedagógicas partem da representação do espaço, através da 

imagem ou dos símbolos, aqui reside um dos equívocos do ensino de Geometria. Con-

siderando que o processo de aprendizagem individual percorre caminhos semelhantes, 

precisamos entender que não basta mostrar os objetos geométricos para os alunos. Faz-se 

necessário que eles manipulem, construam, avaliem o que estão fazendo. 

Na nossa perspectiva, o aspecto experimental oportuniza aos alunos situações capazes 

de colocar o espaço sensível em relação com o espaço geométrico. Conforme explicado 

anteriormente, a formalização exige que já tenham sido desenvolvidos muitos conceitos 

anteriormente.

Ao longo do curso de Geometria, propomos diversas atividades intitu-

ladas “espaço geométrico”. É importante que você perceba a necessidade 

de que a construção deste laboratório seja feita pelos alunos. Construir o 

material, mesmo que este não fique perfeito, é muito mais importante do 

que observar sólidos prontos. Se observar fosse suficiente, não precisaríamos 

levar materiais específicos para aula, já que no mundo real existem muitos 

objetos geométricos com os quais os alunos convivem desde pequenos. 

Quem nunca brincou com bolas ou com dados? No entanto, o fato deles 

terem brincado com estes materiais não garante que eles conheçam todas 

as propriedades destes objetos.

O ponto, a reta, o quadrado não pertencem ao espaço perceptivo. Eles só podem ser 

compreendidos no espaço representativo, ou seja, no mundo das ideias. No entanto, po-

demos pensar os volumes, as superfícies, as linhas, os pontos intuitivamente, de forma a 

utilizarmos este conhecimento intuitivo no sentido de compreender como se processa o 

pensamento.

A aprendizagem da Geometria, assim como as demais aprendizagens, ocorre quando 

começamos a ter consciência das propriedades das construções que fizemos. Tomar cons-

ciência das propriedades permite-nos explicar nossa forma de pensar. 

Manipular e construir os sólidos não tornará explicitamente consciente as possibili-

dades de classificações, mas, depois de manipulá-los, o aluno obtém um conhecimento 

implícito do que é possível. O aluno saberá que certo tipo de construção é possível sem 

analisar suas ações. Construir os moldes, girá-los sobre o papel, manter as proporções, 

fazer as dobraduras e colá-las de forma a obter um sólido são manipulações concretas que 

resultarão em construções mentais.

Na atividade onde são construídos os sólidos platônicos (espaço geométrico da etapa 

1 da disciplina Geometria) através de dobraduras, muitos conceitos básicos poderão ser 

experienciados pelos estudantes durante a construção e, também, durante a análise das 

características de cada sólido construído. Por exemplo, as arestas serão destacadas durante 

a confecção dos sólidos na hora de unir uma face à outra.

As dobraduras feitas com cuidado garantirão ângulos precisos e permitirão o fecha-

mento do sólido com um acabamento melhor. Da mesma forma, os vértices tornam-se 
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 Atividade 2  Construção de maquetes

Que tal propor aos seus alunos a construção de maquetes, utilizando material reciclável? As maquetes podem ser da sala 

de aula, da praça, da escola, do parque, enfim de qualquer objeto cujo haja interesse dos alunos. Não se esqueça de con-

versar com os alunos os pontos a serem observados para a construção da mesma. Observar a proporção, por exemplo, um 

carro não pode ser maior que uma casa, a casa não pode ser maior que a igreja. Procure orientá-los a obter as informações 

necessárias sobre o tamanho original do objeto que pretendem reproduzir. Não se esqueça de registrar o planejamento e 

as aprendizagens dos alunos. Fale sobre os momentos que marcaram a aprendizagem, registrando as dúvidas que surgiram, 

perguntas que foram solucionadas, enfim tudo o que você julgar relevante.

 Atividade 2 

visíveis como o encontro das diferentes arestas. Na medida em que os alunos vão fechando 

os sólidos, as diferenças ocasionadas pela construção, quer resultantes da espessura do 

papel, quer resultantes de dobraduras imprecisas, oportunizarão reflexões as quais auxi-

liarão na elaboração do pensamento formal.

Portanto, não é a simples manipulação dos objetos que permitirá aos alunos a com-

preensão dos conceitos envolvidos, mas sim a avaliação dos movimentos que fizeram 

durante o processo de construção. Todas estas sensações oportunizadas pela manipula-

ção do material se constituirão como fonte de conhecimento para nossa mente que, de 

forma sucinta, reclassifica todos estes conhecimentos, possibilitando a representação das 

diferentes imagens mentais. 

Nosso objetivo, como professores, deve ser criar situações que levem os alunos a iden-

tificar e a aplicar os conceitos matemáticos no mundo real. Neste sentido, a construção de 

maquetes é um trabalho riquíssimo. Primeiro, porque permite que se estabeleça a relação 

entre diferentes conceitos matemáticos; segundo, porque pode envolver diferentes áreas 

do conhecimento. Além disto, esta atividade constitui-se em uma importante fonte de 

apropriação dos conceitos relativos à proporção, representação e localização. 
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Resposta Comentada

No Ensino Médio, a proporção pode ser um dos objetivos principais do trabalho com maquetes. Você pode ligar esta ati-

vidade aos conceitos de equação e função, desenvolvidos na disciplina de função. Também é interessante incorporar questões 

relativas à orientação e à representação plana dos objetos. Sugerimos a organização de uma exposição das diversas maquetes 

produzidas. Para organizar esta exposição, você pode orientar que a colocação dos objetos deve seguir uma representação 

mais próxima possível do mundo real, ou seja, os alunos devem ter como preocupação o cuidado de colocar as maquetes de 

forma a representar os locais de forma fidedigna.

4. Medidas e mais medidas
Quando pensamos nos números do cotidiano, 

podemos lembrar “cinco quilos”, “três flores”, “oito 

horas”; enfim, os números na vida real geralmente se 

referem a alguma quantidade. Quando trabalhamos 

com conceitos matemáticos, frequentemente utili-

zamos números que podem representar situações 

diferentes em determinados contextos. O número cinco, por exemplo, pode representar 

“cinco lados”; “cinco centímetros”, “cinco litros”, ou 

ainda “cinco unidades”. Pois bem, em cada uma destas 

situações, o número cinco está acompanhado de um 

“sobrenome” (lados, centímetros, litros, unidades,...). 

Facilmente, percebemos que existem diferentes 

tipos de quantidades, podemos separá-las em contínu-

as e descontínuas. Empiricamente, podemos pensar em quantidades descontínuas, como 

sendo objetos distintos, por exemplo, “flores, pedras, bolas...”. As flores são objetos do 

mundo real, formam uma unidade natural. É possível contá-las, apesar do contexto no 

qual estão inseridas.

Por outro lado, quando falamos em “litros, centímetros, quilos, horas...”, estes, estão 

presentes no mundo real, mas só têm significado, quando situados em um determinado 

contexto. A constituição das suas unidades foi definida a partir de convenções: tomou-se 

um padrão e comparou-se este padrão com situações de acordo com as necessidades 

humanas. 
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 Curiosidade  O gênesis do sistema métrico 

Você sabe o que significa a palavra metro? A palavra metro significa “o que mede” e tem origem no grego métron. 

O sistema métrico surgiu por volta do ano de 1790. Antes do sistema métrico surgir, cada sociedade usava um sistema de unidades diferentes e isto causava 

uma enorme confusão, pois o comprimento era medido em um lugar, usando jardas, e em outra região era medido através de palmos. Consequentemente, a 

comunicação entre os povos era algo praticamente impossível.

Para solucionar esse problema, reformadores franceses escolheram uma comissão de cinco matemáticos, para que elaborassem um sistema padronizado. Esta 

comissão decidiu que a unidade de medida de comprimento se chamaria metro. A partir daí, muitas propostas foram 

feitas para definição do metro. Primeiro, ele corresponderia à décima milionésima parte da distância do equador 

terrestre ao Polo Norte, medida ao longo de um meridiano. Depois, em 1875, foi construída uma barra de platina 

e irídio, com duas marcas, cuja distância define o comprimento do metro, e para evitar a influência da temperatura, 

esta barra era mantida a zero grau centígrado, num museu na Suíça. E, depois de muitas novas propostas, a última 

definição para o metro, que passou a vigorar em 1983, é baseada na velocidade com que a luz propaga-se no vácuo.

Resumidamente, pode-se dizer que um metro corresponde a fração 1/300.000.000 da distância percorrida pela luz, 

no vácuo em um segundo.

 Curiosidade 

 Atividade 3  Contínuas ou descontínuas?

Pesquise exemplos de problemas cotidianos que envolvam quantidades contínuas e descontínuas. Descreva os exemplos 

encontrados e justifique a classificação que deu a eles.

 Atividade 3 

Se uma pessoa chega ao comércio e diz: “Vim comprar cinco metros”, mas não diz cinco 

metros de que, estes cinco metros não significam nada. Em uma ferragem, por exemplo, 

podemos comprar cinco metros de fio de luz, de mangueira, de plástico... A estas unidades 

convencionais, como o “metro”, foram tomadas como padrão. As unidades que se baseiam 

na comparação com um objeto são chamadas de quantidades contínuas. 

Você já havia percebido que quando trabalhamos com perímetro, 

área e volume, estamos trabalhando com quantidades contínuas? Você 

já havia percebido que a Geometria também pode auxiliar na constru-

ção dos números reais? E na compreensão de funções? Nesta seção da 

disciplina pedagógica, teremos a preocupação de estabelecer alguns 

vínculos entre diferentes os conceitos matemáticos e as medidas.
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 Atividade 4  Trabalho em grupo

 O objetivo deste trabalho será construir a planta baixa da 

escola. Como são muitos ambientes a serem representados, 

divida os alunos em equipes onde cada equipe ficará respon-

sável por medir um determinado número de espaços. Inicie 

o trabalho, propondo que as medições sejam feitas com a 

utilização de instrumentos de medida diferentes dos habi-

tuais. Cada grupo deverá utilizar um instrumento diferente: 

cordas, canetas, gravetos etc. Quando os grupos estiverem 

munidos dos dados neces-

sários, convide os alunos 

a compartilharem com os 

colegas os valores obti-

dos. Neste momento, eles 

provavelmente sentirão a 

necessidade de estabelecer 

uma relação entre os instru-

mentos escolhidos por cada grupo. Todos os alunos deverão 

construir a planta baixa da escola, mantendo as proporções 

de cada espaço. O trabalho final deve especificar a proporção 

utilizada na representação.

Resposta Comentada

Certamente, não haverá uma resposta certa e outra er-

rada para esta atividade. Nosso desejo é permitir que você 

conduza os seus alunos a fazerem comparações entre as 

medições realizadas com os objetos, com as medidas reais 

obtidas com a utilização dos instrumentos convencionais: 

trenas, metros, réguas. Você pode ainda aproveitar esta 

atividade para explorar por que precisamos de diferentes 

unidades para medir determinados objetos. Pergunte se 

seria viável medir a distância entre duas cidades, utilizando 

uma régua ou se seria viável medir a espessura do papel, 

utilizando o metro.

 Atividade 4 

 Atividade 5  Pesquisa

Pesquise quais são as grandezas e as unidades principais definidas pelo Sistema 

Internacional de Medidas. Não se esqueça de verificar quais são os símbolos oficiais 

e quais são seus múltiplos e submúltiplos.

 Atividade 5 

Os estudos de Piaget e Inhelder (1993) mostraram que, embora seja mais fácil para as 

crianças compreenderem as quantidades descontínuas, a lógica subjacente às quantidades 

contínuas e descontínuas é muito semelhante. 

A dificuldade de compreensão das quantidades contínuas em relação às quantidades 

descontínuas, reside em dois aspectos: “(1) as unidades não são naturais e, portanto, não 

são percebidas; e (2) as unidades são convencionais, portanto, precisa haver um acordo sobre 

qual será o tamanho da unidade utilizada.” (NUNES et al., 2005, p. 121), ou seja, para com-

preender as quantidades contínuas, o aluno precisa perceber que uma grandeza pode ser 

analisada em partes para que depois estas partes sejam contadas. É importante também 

que ele entenda a necessidade destas partes serem iguais.
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Além de contínuas e descontínuas, as quantidades podem, ainda, ser classificadas 

em intensivas e extensivas. São denominadas quantidades extensivas as que atendem 

à relação parte-todo e comparam quantidades de mesma natureza. Já as quantidades 

intensivas envolvem comparação de quantidades de natureza diferente não respeitam, 

portanto, a relação parte-todo. Por exemplo, quando estamos medindo comprimento, 

área e volume, estes envolvem quantidades extensivas, pois considerando que a medida 

do comprimento é dada em centímetros (cm), a área pode ser em centímetros quadra-

dos (cm2) e o volume em centímetros cúbicos (cm3), ou seja, todas são grandezas de 

mesma natureza. Quando medimos o percentual, a velocidade e a densidade, estamos 

trabalhando com quantidades intensivas. No caso da velocidade, 10 km/h, por exemplo, 

envolvemos grandezas de natureza diferente, pois temos uma medida de distância (km) 

e outra de tempo (h). 

A lógica das quantidades intensivas é diferente da lógica das quantidades extensivas. 

Enquanto as quantidades intensivas estão baseadas na relação entre duas quantidades 

diferentes, obedecendo, portanto, ao principio multiplicativo, as quantidades extensivas 

estão baseadas na relação parte-todo, ou seja, baseia-se no principio aditivo.

Quando trabalhamos com funções, estamos trabalhando com quantidades intensivas. 

A Geometria, por sua vez envolve quantidades extensivas, e este é um dos aspectos fun-

damentais para que se criem situações que ajudem o aluno a compreender a lógica das 

quantidades extensivas. No entanto, para que esta compreensão desenvolva-se, faz-se 

necessária a exploração de atividades, partindo do conceito de medida. 

Mas o que é medir? 

Medir significa comparar quantitativamente uma grandeza com 

outra, de mesma natureza, tomada como padrão. 

Pensar em atividades para desenvolver esses conceitos, significa pensar atividades que 

foquem na utilização de um padrão menor do que o objeto a ser medido, capaz de ser 

aplicado repetidamente até preencher o todo do objeto. Por isto, inicialmente é importante 

que os alunos diferenciem o que será mensurado no objeto: o peso, o tempo, o compri-

mento, a capacidade, a superfície, o volume. Para cada uma das situações, é importante 

que seja escolhida uma unidade adequada ao objeto em análise, ou seja, para explorar a 

relação parte-todo no contexto de volume a unidade precisa ser de volume, no de área a 

unidade precisa ser de área. 
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 Atividade 6  Análise Instrumental

Utilizando diferentes instrumentos de medida, estime a área lateral do cubo, do tetraedro e do octaedro, construídos com 

origami na etapa 1 da disciplina de Geometria. 

a▹ uma moeda;

b▹ um triângulo equilátero de 2 cm;

c▹ um quadrado de lado igual a 2 cm.

Registre os valores obtidos em uma tabela. 

Os valores foram os mesmos? Explique o que aconteceu.

Compare os seus resultados com os dos seus colegas. Dentre os valores encontrados, qual foi o instrumento que gerou 

menor diferença. Por que isto aconteceu?

Resposta Comentada

Ao comparar os resultados obtidos pelos diferentes grupos, certamente surgiram diferenças. Você deve estar se questio-

nando por que isto aconteceu? Será que foram os instrumentos utilizados ou esquecemo-nos de tomar alguns cuidados na 

hora de efetuar as medidas. 

Mesmo efetuando medições cuidadosamente e utilizando instrumentos precisos, você pode ter obtido valores diferentes 

como resultado da medição de uma mesma grandeza. De fato, o ato de medir envolve uma incerteza intrínseca que advém 

tanto das características dos equipamentos utilizados, quanto do observador que efetua a medição. Com o objetivo de obter 

resultados com maior precisão, os cientistas fazem uso da Teoria dos erros.

 Atividade 6 
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 Janela Pedagógica  Teoria de erros

Segundo Steffens, Veit & Silveira (2008), esta 

teoria atribui às diferenças obtidas nas medições 

aos chamados erros de observação ou incertezas, 

os quais são classificados em:

A Erros grosseiros: cuja origem está na falta de cuidado ou da inexperiência 

do observador. Geralmente, são erros de leitura, como exemplo poderíamos 

ler 12,05 cm registrados numa régua e o registrou 12,5 cm.

B Erros sistemáticos: provenientes da imperfeição do material ou do méto-

do utilizado pelo observador. Um exemplo é o atraso ou a antecipação na hora 

de acionar o cronômetro, outro seria uma balança descalibrada.

C Erros fortuitos: provenientes de fatores incontroláveis pelo observador, 

fazendo com que o resultado flutue em torno de uma média. Estes erros 

ocorrem em todas as medições e não podem ser evitados, podem apenas ser 

tratados, seguindo alguns critérios de análise.

No caso de uma única medida, o critério para se 

obter um intervalo mais preciso será considerar como 

incerteza da medida a metade da menor subdivisão. 

Exemplo: Efetuando uma medida de um comprimento – largura de uma porta, 

sendo equivalente a 92 cm, utilizando uma trena com precisão de 1 mm. A 

incerteza na medida será de 0,5 mm que corresponde à metade da menor 

divisão da trena, ou seja, o valor encontrado possui uma incerteza de 0,5 mm 

para mais ou para menos, fato que indica que melhor representação situa-se 

entre o intervalo de 919,5 mm e 920,5 mm.

No caso de várias medidas, ou seja, quando dispomos 

de diferentes medidas para uma mesma grandeza, 

como expressar o valor mais adequado desta gran-

deza?

Inicialmente, precisamos considerar que todas as medidas tenham sido 

obtidas sob as mesmas condições. Considerando que o observador tenha 

realizado    medições, em igualdade de condições, para obtermos o valor 

que melhor representa a medida desejada, utilizaremos os seguintes proce-

dimentos:

Sejam, 1 2 3 4 5, , , , ,, nx x xx x x…  os elementos do conjunto de medidas 

realizadas, ou seja, dada uma grandeza x, vamos representar a primeira 

medida da grandeza x  por 1x , a segunda medida, realizada nas mesmas 

condições de 1x , da mesma grandeza x , será representada por 2x , e su-

cessivamente para as demais medidas, sendo n o número total de medidas 

realizadas. 

 � O primeiro passo consistirá em determinar a média aritmética 

( x ) dos valores das medidas obtidas.

1 2 1

n

in i
xx x

n
x

x

n
=+ + +

= = ∑�

 � O segundo passo será obter o desvio absoluto ( id ) de cada uma das 

medidas, o qual corresponde ao módulo da diferença entre cada uma 

das medidas ( ix ) e o valor médio ( x ) destas medidas.

i id xx= −

 � Encontrar o desvio médio absoluto ( d ), corresponde ao terceiro 

passo. Ele é obtido, efetuando-se a média aritmética dos desvios dos 

valores das medidas. 

1 2 nd d

n
d

d + + +
=

�

 � Finalmente, para obtermos o intervalo dentro do qual provavelmente 

está inserido o valor verdadeiro da grandeza ( x∗ ), considerando por 

simplicidade que o desvio médio absoluto ( d ) seja igual ao desvio 

padrão das n  medidas, obtemos:

*x
d

x
n

= ±

Utilizando essas etapas, encontramos o intervalo onde se encontra o 

valor verdadeiro da grandeza, ou seja, ampliamos a precisão dos nossos 

resultados.

 Janela Pedagógica 
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Na atividade anterior realizamos medidas com diferentes instrumentos e obtivemos 

uma série de valores. Com o objetivo de obter resultados com maior precisão os cientistas 

fazem uso da Teoria dos erros. Você conhece esta teoria? Não? Então, não deixe de ler a 

explicação na janela pedagógica a seguir.
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A utilização de sistemas não convencionais (palmos, passos, pés,...) para introduzir as 

unidades de medida padrão é fundamental para que o aluno perceba a grandeza como 

uma propriedade de uma certa coleção de objetos. A criação de padrões auxilia na cons-

trução de representações mentais que servirão como fonte de informações para futuras 

análises de problemas do cotidiano. 

Frequentemente, quando buscamos obter a medida de uma dada grandeza, não 

obtemos quantidades inteiras da unidade. Para representar as quantidades que temos, 

precisamos utilizar partes da unidade ou frações. Sendo assim, o estabelecimento da rela-

ção entre a medida de uma dada grandeza e o número permite a ampliação do domínio 

numérico, ou seja, surge a necessidade da criação dos números fracionários, irracionais... 

Como veremos na próxima seção.

5. Segmentos comensuráveis
Os matemáticos gregos abordavam a questão da medida, usando o conceito de gran-

dezas comensuráveis, o que significa “medidas simultaneamente”.

Vamos compreender o que são segmentos comensuráveis, no caso de segmentos da 

reta.

 
Figura 3.1: Segmentos AB, CD  e EF .

Considere dois segmentos AB  e CD  e denote por AB  e CD  os seus comprimentos 

respectivamente. Se existem números inteiros positivos m e n e um segmento EF , tais 

que AB m EF= ⋅  e CD n EF= ⋅ ; então, os segmentos AB  e CD  são ditos comensuráveis. 

Neste caso, temos uma unidade de medida EF  e dois segmentos dependem desta unida-

de para serrem medidos. Observando a Figura 3.1, vemos que 4m =  e 10n = , ou seja, o 

comprimento de AB  é igual a quatro vezes o comprimento de EF  e o comprimento do 

segmento CD  corresponde a dez vezes o comprimento do segmento EF .

Utilizando a notação atual, podemos escrever:

AB m EF m

CD n EF n

⋅
= =

⋅
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Ou seja, razão entre os segmentos AB  e CD  é equivalente a razão entre os números 

inteiros positivos m  e n , respectivamente.

Seria possível representar quaisquer dois segmentos na forma de 

uma razão? Sem grandes análises, parece ser natural obter EF , m e 

n  para quaisquer dois segmentos. 

O raciocínio usado nas proporções acima foi desenvolvido por Tales de Mileto, um 

importante filósofo, astrônomo e matemático grego que viveu antes de Cristo. O Teorema 

de Tales pode ser determinado pela seguinte lei de correspondência:

“Feixes de retas paralelas cortadas 

ou intersectadas por segmentos 

transversais formam segmentos de retas 

proporcionalmente correspondentes”.

Entendeu? Para compreender melhor o teorema, observe a Figura 3.2: 

 s 

Figura 3.2: feixes de retas paralelas a, b, c e d, cortados por segmentos transversais r e s.

Pela proporcionalidade existente no teorema, temos a seguinte situação: 

' '

' '

AB A B

CD C D
=
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 Atividade 7  Com a régua nas mãos

Utilizando a régua escolar, faça as medidas dos objetos a seguir, registre os 

valores obtidos e faça as observações que achar importante.

a▹ um pedaço de barbante;

b▹ uma tira de papel;

c▹ a terça parte de um segmento qualquer. Fazer a divisão em três partes 

iguais, usando Tales

Esta atividade tem o objetivo de debater as possibilidades e “impossibilidades” de medição, utilizando uma régua.

Resposta Comentada

Você deve ter percebido que esta atividade é mais do que um mero exercício de fixação do Teorema de Tales. Através 

dela, você pode criar situações em que os seus alunos se deparem com as limitações do instrumento para expressar a medida 

exata de alguns segmentos. Você poderá construir no quadro uma “régua ampliada”. Já pensou nisto? 

Construindo uma régua no quadro, você utilizará, como unidades, valores maiores. Desta forma, sua turma terá a visu-

alização de uma lupa sobre a régua. Você pode ainda discutir que, durante a utilização deste instrumento, pode surgir um 

segmento cuja medida exata não possa ser realizada, ou seja, é preciso considerar partes de uma unidade para representar 

este valor. Aproveite esta situação para questionar: “Será que a medida de qualquer segmento sempre pode ser expressa na 

forma de fração?”

Sua resposta comentada termina por aqui, mas você encontra orientações sobre como fazer a divisão de segmentos em 

partes iguais no seguinte endereço: http://www.dm.ufscar.br/~caetano/SiteDG/ICSilvia/DivisaoSegmento.htm

 Atividade 8  Insuficiência geométrica: existe ou não existe?

a▹ Construa um quadrado em seu caderno e considere a medida do lado deste quadrado uma 

unidade. Depois trace a diagonal do quadrado. 

b▹ Com papel, construa uma unidade de medida equivalente ao tamanho do lado do quadrado, 

depois, utilizando este instrumento, descubra um valor aproximado para a medida da diagonal.

c▹ Existe uma fração que represente exatamente a medida dessa diagonal?

 Atividade 7 

 Atividade 8 

c▹ Existe uma fração que represente exatamente a medida dessa diagonal?

Convidamos você a fazer uma sequência de atividades que poderão 

auxiliar a trabalhar em sala de aula os aspectos relacionados aos 

segmentos comensuráveis, fazendo uso diferentes estratégias, 

instrumentos e unidades.
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 Atividade 10  Enquanto isso, na aula de física...

Um professor de Física, percebendo a confusão que seus 

alunos do primeiro ano do Ensino Médio vinham fazendo 

na utilização das unidades de medida, durante o trabalho 

com deslocamento, dividiu a turma em grupos e propôs a 

seguinte atividade aos seus alunos:

 � “medir a linha de jogo da quadra poliesportiva da 

escola, utilizando como unidades: passos, pés e palito 

de dente”

a▹ Na sua opinião, esta atividade poderá ajudar o 

professor a solucionar o problema inicial? Quais ha-

bilidades indicadas no PCNEM ela ajuda a construir?

b▹ Corrigindo o relatório dos alunos, o professor 

deparou-se com a seguinte situação: 110 passos, 

510 pés e 5100 palitos de dente. Com o objetivo de 

problematizar seus alunos sobre o erro como forma 

de evitar que ele se perpetue, que mensagem você 

deixaria para eles?

 Atividade 10 

Resposta Comentada

O objetivo desta atividade é mostrar a insuficiência geo-

métrica dos números racionais. Se você fizer esta atividade 

com sua turma, facilmente os alunos perceberão que o valor 

da diagonal do quadrado está situado no intervalo entre 1 

e 2. Num segundo momento, você pode orientar os alunos 

a utilizarem o teorema de Pitágoras para chegar ao valor 

adequado. Você pode ainda instigá-los, fazendo a seguinte 

pergunta: como podemos ter a certeza de que 2  não pode 

ser escrita na forma de uma fração?

Todos esses aspectos auxiliarão na escolha de unidades 

padrão adequadas à situação, favorecerão o cálculo e a esti-

mativa das respostas, evitando erros corriqueiros e absurdos.

 Atividade 9  Avaliando o aluno

Foi solicitado a um aluno que calculasse em cm2 a área 

do triângulo, representado na figura abaixo.

A resposta do aluno foi a seguinte: 

R: A área é zero, porque a base é zero, ou seja, 0 cm ×  

2cm .

Analise a resposta do aluno e comente como você desen-

volveria atividades que oportunizassem a aprendizagem dos 

conceitos que ele precisa rever.

 Atividade 9 
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 Atividade 11  Litros pra lá, cm3 pra cá

Um professor do terceiro ano do Ensino Médio propôs a 

seguinte questão como desafio na avaliação trimestral:

“Você seria capaz de dizer quantos grãos de feijão cabem 

dentro de uma garrafa pet de 2 litros, sem retirá-los de den-

tro da garrafa? Um aluno deu a seguinte resposta:

Considerando que em um cubinho de 1 cm3 cabe 

aproximadamente sete grãos de feijão na garrafa, deve ter 

aproximadamente 14000 grãos de feijão. Identifique se existe 

algum erro na resposta do aluno. Caso haja, comente como 

você corrigiria este erro.

 Atividade 12  O lojista e sua sala

Um lojista resolveu trocar o piso da sua sala que tem dimensões de 3 metros por 4,5 

metros. O colocador de pisos solicitou ao proprietário que comprasse dez caixas de piso. 

Sabendo que cada caixa contém 17 peças de cerâmica de 30cm × 30cm, verifique se a 

quantidade está adequada. (desconsidere os rejuntes, ou seja, os espaços vazios entre um 

piso e outro). Não esqueça de justificar sua resposta.

 Atividade 11 

 Atividade 12 

6. É possível enxergar diferente 
A construção do sistema de coordenadas inicia-se ainda na primeira infância, quando 

a criança começa a se locomover sozinha. Neste período, o ponto de referência é o seu 

próprio corpo. Com o passar do tempo, através da ação sobre os objetos, a criança vai 

tomando consciência dos movimentos do seu próprio corpo e do seu deslocamento. Aos 

poucos, vai percebendo que um mesmo objeto possui diferentes perfis.

Somente quando a criança adquire a capacidade de deslocar-se mentalmente no espa-

ço e no tempo, é que surgem condições necessárias para a coordenação espacial. A origem 

das noções de direção, sentido, distância, ângulo e tantas outras que são essenciais para a 

elaboração do pensamento geométrico, têm início na representação mental que a criança 

faz do seu próprio deslocamento em situações concretas.

No entanto, todas essas coordenações, feitas ao nível do espaço perceptivo, precisam 

ser ampliadas até chegarem ao nível do espaço representativo. Conforme falamos ante-

riormente, quando nos referimos ao espaço perceptivo, falamos do contato direto com 

o objeto, enquanto que o espaço representativo envolve a imagem que formamos deste 

objeto e, portanto, advém da ausência dele. 

Existe um espaço de alguns anos entre as construções perceptivas e as representativas. 

Certamente, uma criança consegue diferenciar um triângulo e um tetraedro, mas quando so-

licitamos que faça a representação através de um desenho, poderá apresentar dificuldades. 
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 Atividade 13  Relações de simetria no centro da mesa

No centro de uma mesa totalmente limpa, coloque quatro objetos (uma xícara, um estojo, 

um aparelho de telefone, um caderno, qualquer coisa...). Coloque dois alunos sentados um de 

frente para o outro e peça que eles registrem através de desenho o que o outro está enxergando.

Num segundo momento, peça para os alunos trocarem seus desenhos e solicite que um 

corrija o desenho do outro. Os alunos deverão descrever quais as diferenças apareceram entre 

os desenhos e o que ele realmente está enxergando. 

Resposta Comentada

Através desta atividade, você pode observar como estão as relações de simetria dos alunos. Por exemplo, as noções de 

lateralidade devem aparecer com clareza. Ao colocar-se no lugar do outro, o que está a sua direita passa a ser esquerda, o 

que está para frente passa a estar atrás,...

As relações de simetria, lateralidade, profundidade e tantas outras relações precisam ser interiorizadas pelos alunos para 

que eles consigam prever, por exemplo, como se comportará um gráfico de uma senóide, quando operamos com um sinal 

negativo na sua variável independente, ou que tipo de figura surgirá na intersecção de um cilindro circular reto com um 

plano oblíquo à mesa, ou ainda, representar a vista parcial superior de uma casa, desenhar figuras tridimensionais, enfim... 

 Atividade 13 

Para problematizar os conceitos que compõem esse processo, vamos realizar uma 

atividade.

Vimos através da Atividade 13 que na medida em que assumimos que a representação 

espacial constitui-se como uma ação interiorizada, ou seja, que a representação não subs-

titui verdadeiramente a ação, assumimos a preocupação de oportunizar situações capazes 

de permitir esta interiorização. Isto porque as experiências que a criança faz, quando 

modifica, através da sua ação, os objetos não são experiências físicas exclusivamente. Ao 

contrário, elas se apoiam em caracteres intrínsecos do objeto. 

De fato, é muito importante efetivar operações, problematizar as ações, 

criar registros que levem ao nível da abstração, ou seja, é preciso ter cuidado 

para não reduzir tudo à ação. As experiências do sujeito sobre os objetos 

físicos servem para compreender como estas ações estão articuladas, mas 

também são capazes de se articularem umas às outras.

Aí reside a importância dos materiais concretos e da utilização dos 

softwares serem feitas pelos alunos. Quando o professor constrói estes 

materiais ou faz a programação de um software de geometria dinâmica, 

é ele quem esta agindo sobre os objetos, não os alunos… Por outro lado, 

quando a proposta prevê que os próprios alunos desenvolvam os recursos, 
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 Atividade 14  Adaptação

Explore o repositório de aulas do Ministério da Educação, contido no Portal do Professor, depois escolha uma das ativida-

des propostas que tenha relação com o tema que estamos abordando. Adapte esta atividade à sua sala de aula, justificando 

o motivo da sua escolha.

 Atividade 14 

 Atividade 15  Passo a passo

1▹ Escolha uma embalagem com formato diferente de um paralelepípedo.

2▹ Fotografe a caixa e insira no seu relatório.

3▹ Faça um desenho que represente sua planificação, sem desmanchar a caixa.

4▹ Explique os procedimentos que você escolheu para desenvolver este desenho, de forma a garantir que ele pode re-

produzir uma embalagem semelhante.

5▹ Coloque a imagem do objeto construído no seu portifólio.

6▹ Recorte seu desenho e feche a caixa, comparando com a que serviu de modelo.

Ficou como desejado? Se não, tente explicar o que aconteceu.

Resposta Comentada

Esta atividade pode ser uma atividade de fechamento de sua aula, porque oportuniza que os alunos pensem nos critérios 

necessários para compor uma planificação, que se efetuem medidas de ângulos e comprimento, além de trabalhar noções 

de lateralidade.

 Atividade 15 

eles passam a operar sobre situações concretas, devido à ação. A reflexão das experiências 

realizadas auxiliará nas elaborações de operações mentais formalizadas.

Não basta apresentar aos alunos os sólidos para serem manipulados e classificados, 

anteriormente a isto, os alunos precisam conhecer as propriedades que  estão presentes 

em cada objeto, para poder estendê-las às situações mais complexas. 

No raciocínio geométrico, existe sempre uma experiência intuitiva, mas 

inversamente, partindo deste contato mais primitivo com a experiência, a 

inteligência intervém para a organização espacial. Por isto, pensar sobre 

as formas que devemos ter para montar um cubo é uma estrutura mais 

sofisticada que simplesmente montá-lo, a partir de uma planificação. Ao des-

manchar mentalmente um sólido, estamos percorrendo o caminho de volta. 
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Os conceitos formalizados nas quatro etapas da disciplina de Geometria seguem o 

processo desenvolvido na Atividade 15. As classes “poliedros regulares”, “anti-prismas” 

etc., são constituídas quando atribuímos significado a cada propriedade daqueles objetos 

que compõem uma dada classe. Por outro lado, o conceito de cilindro genérico surge no 

pensamento. Ele não se trata apenas da classificação das formas e da compreensão do 

que estas classes têm a ver umas com as outras. Ele atende à relação classe-elemento, 

considerando as classes recém-formadas, como elementos de outras classes e estas ainda, 

como elementos de outras classes e assim por diante. Em outras palavras, o nível da re-

lação classe-elemento altera-se do mesmo modo que os elementos e as próprias classes. 

Desenvolver o conceito de cilindro genérico é rico para o estudante, justamente, por 

que ele foi se constituindo através das estruturas compreendidas nos outros conceitos. As 

superestruturas estão sendo constantemente construídas sobre o que foi anteriormente 

construído. Assim, cilindro não é mais um sólido e sim uma classe de objetos para os quais 

se torna possível fazer comparações e chegar ao cálculo de seus volumes, por exemplo. 

Daí a sua importância.

6. Conclusão
Nosso objetivo neste módulo foi oferecer a você, professor em formação continuada, 

a oportunidade de refletir sobre conceitos que sob nosso ponto de vista são fundamen-

tais para o processo ensino-aprendizagem da Matemática, mas que muitas vezes não são 

abordados no Ensino Médio e outras vezes são abordados de forma incipiente. 

Tendo a intenção de proporcionar uma reflexão entre a teoria e a prática, apresentamos 

discussões sobre como se dá o desenvolvimento do raciocínio matemático dos alunos, 

partindo dos tópicos desenvolvidos na disciplina de Geometria, trouxemos exemplos de 

atividades que podem auxiliar na avaliação dos seus alunos. Nosso intuito foi auxiliá-lo na 

elaboração de atividades para sua sala de aula que possam originar discussões teóricas no 

seu trabalho de conclusão de curso.

Esperamos que você, professor, sinta alegria de observar seus alunos como aprenden-

tes engajados em atividades matemáticas planejadas, capazes de respeitar o processo de 

aprendizagem da Matemática. Trouxemos para esta proposta, a experiência desenvolvida 

a partir do nosso constante interesse de entender como se desenvolvem os conceitos 

matemáticos. 

Desejamos que em cada sala de aula do Brasil, cada um de vocês, professores, assu-

mam o papel de pesquisador. Que estejam interessados em entender o raciocínio dos seus 

alunos quando explicam o seu raciocínio durante a busca pela solução, para problemas 

relacionados a diferentes contextos. 

Que essa busca pela compreensão sobre como se dá a aprendizagem da Matemática 

permita que você, professor, liberte-se do apego ao cumprimento do currículo descontex-

tualizado. Sinta-se forte para adequar os currículos às necessidades sociais, sem descuidar 

da aprendizagem real da verdadeira Matemática, que é a compreensão do processo e não 

a simples memorização de fórmulas sem significado nem aplicabilidade real.
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Temos a certeza de que o desafio foi lançado, a semente está pronta para germinar. 

Basta ficar atento às dúvidas e às certezas dos seus alunos, sistematizando as suas obser-

vações e buscando ampliar seus conhecimentos para entender esta rede de aprendizagem 

do seu próprio saber pedagógico. 

Resumo
 ▹ Desenvolver um currículo que atenda às necessidades cognitivas e psicológicas dos 

alunos exige que o mesmo contemple a verticalidade e a horizontalidade entre os 

conceitos matemáticos.

 ▹ No processo de ensino-aprendizagem da Geometria no Brasil, existem três fatores 

de dificuldades:

1. A disciplina Geometria é frequentemente esquecida, pois cada instituição decide 

os conteúdos que considera importantes para os seus alunos; 

2. Os professores não estão preparados para trabalhar, segundo às recomendações 

apresentadas nos PCNEM;

3. Os problemas geométricos apresentados nos livros didáticos privilegiam resolu-

ções algébricas.

 ▹ O conhecimento geométrico formalizado foi sendo elaborado ao longo de anos de 

experimentação do espaço sensível. Conhecer as propriedades dos objetos reais foi 

o caminho percorrido pela ciência para desenvolver o conhecimento matemático 

de hoje.

 ▹ A aprendizagem da Geometria, assim como as demais aprendizagens, ocorre quan-

do começamos a ter consciência das propriedades das construções que fizemos. 

Tomar consciência das propriedades, permite-nos explicar nossa forma de pensar.

Leitura recomendada
 ▹ [ 1 ] No link a seguir você encontra um aplet que permite a visualização de cubos 

empilhados sob diferentes perspectivas.

http://mdmat.psico.ufrgs.br/rived/mosaico/a01.html

 ▹ [ 2 ] Entre no site abaixo e veja como é possível empilhar no mínimo cinco cubos de 

uma só vez. Aproveite esta oportunidade e faça um exercício similar.

http://mdmat.psico.ufrgs.br/rived/mosaico/a02.html

 ▹ [ 3 ] Você pode representar na malha geométrica as diferentes perspectivas da forma 

que você criou: superior, lateral direita, lateral esquerda, frente e atrás, leia o guia 

no link:

http://mdmat.psico.ufrgs.br/rived/mosaico/guiaprof_mosaicos_fabricacubos.pdf
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Encerramento 
Chegamos ao final da disciplina “Conteúdo e prática: olhar conceitual na sala de aula”. 

Esperamos que você tenha aproveitado todo o conhecimento desenvolvido para refletir 

sobre o ensino de Matemática bem como sobre seu trabalho cotidiano na sala de aula. 

Ao longo deste estudo abordamos importantes conceitos da Matemática, com o obje-

tivo de mostrar que podemos contextualizar e repensar seu ensino na escola. Desejamos 

que ele tenha sido apenas o início das suas reflexões e experimentações pedagógicas e 

que você possa continuar o seu trabalho como professor criando e incorporando novas 

propostas. 

Mas nossos trabalhos não param por aqui! Continuaremos caminhando juntos e refle-

tindo sobre a melhoria do ensino de Matemática em nossas escolas.
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