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Resumo

VANZELI, Geislaine Espósito Pina. Questões de uma Olimpíada de
Matemática: um recurso para a sala de aula. 2017. 49f. Monografia
(Especialização em Educação em Matemática e Ciências) - Universidade
Tecnológica Federal do Paraná. Londrina, 2017.

Este trabalho tem como objetivo comparar os conteúdos contemplados em uma
prova da primeira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas
Públicas (OBMEP), realizada pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e
Aplicada (IMPA), referente ao 6º e 7º ano, pertinente a 2015 e 2016, com os
conteúdos indicados pelo currículo de ensino do Paraná. Essa comparação
buscará apreciar se os itens da OBMEP são exercícios tipo ou rotineiros de
materiais didáticos. Iniciou-se com histórico da OBMEP, passou para uma breve
discussão da diferença entre avaliação da aprendizagem e avaliação externa,
buscando visar qual o papel da avaliação na dinâmica da escola e do processo
de avaliação escolar do aluno. Foi analisada a Geometria no contexto do
currículo, em seguida discutidas algumas possibilidades de condução de aula
com algumas questões da OBMEP, identificando quais são os conteúdos e
comandos mais exigidos na prova externa, para sanar dúvidas de compreensão
no momento da resolução de problemas.

Palavras chaves: Avaliação. Olimpíadas. Geometria.

ABSTRACT

VANZELI, Geislaine Espósito Pina. Mathematical Olympiad Issues: a
resource for the classroom. 2017. 49f. Trabalho de Conclusão de Curso
(Especialização em Educação em Matemática e Ciências) - Federal Technology
University - Paraná. Londrina, 2017.
The objective of this study is to compare the contents of a test of the first phase
of the Brazilian Mathematics Olympiad of Public Schools (OBMEP), conducted
by the National Institute of Pure and Applied Mathematics (IMPA), referring to the
6th and 7th grade, pertinent to the years 2015 and 2016, with the contents
indicated by the teaching curriculum of Paraná. This comparison will examine
whether the OBMEP items are type of exercises or routines of teaching materials.
We begin with a history of OBMEP, moving on to a brief discussion of the
difference between learning assessment and external evaluation, aiming to
ascertain the role evaluation in the school dynamics and the student evaluation
process, then we analyze the geometry in the context of the curriculum, and
discuss some possibilities of conducting a class with some questions of OBMEP,
finally we identify what are the contents and commands that were required in the
external test, to solve doubts of understanding when solving problems.
Keywords: Evaluation. Olympics. Geometry.
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1 INTRODUÇÃO
O processo de avaliação educacional frequentemente utilizado, baseado em
uma avaliação somativa1, pode vir a assustar um aluno de 6º ano, alunos em sua
maioria com idade entre 10 e 11 anos. Esse medo contribui para fortalecer um dos
maiores obstáculos de um professor de Matemática, mostrar ao aluno que ele é capaz
de aprender e apresentar seu saber em momentos de avaliação, pois na maioria das
vezes, alunos leem a questão e apenas se inferiorizam dizendo que não sabem, sem
ao menos tentar buscar uma solução.
Em busca de despertar o interesse do aluno em relação à resolução de
problemas, compreensão de teoremas, axiomas e propriedades Matemáticas, este
trabalho examinou os conteúdos de prova da primeira fase da Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) realizada pelo Instituto Nacional de
Matemática Pura e Aplicada (IMPA), com conteúdos indicados pelo currículo de
ensino do Paraná. Essa comparação buscou apreciar se os itens da OBMEP são
exercícios tipo ou rotineiros no currículo. Tem-se por intenção provocar uma
discussão que atenda ao princípio que os problemas de avaliação não devem ser
distintos aos trabalhados em sala de aula. Sem intenção, de forma alguma, supor que
a escola deva preparar o aluno para uma prova externa, desejamos uma educação
que visa um sujeito matematicamente letrado2, mas é pertinente buscar que um aluno
ao realizar uma olimpíada Matemática sinta-se preparado para lidar com os itens
apresentados, sendo um desafio e não uma prática que cause repulsa e medo.
A escolha deste tema partiu da trajetória profissional em sala de aula, onde
foi presenciado um desinteresse dos alunos nas escolas públicas com relação a
diversas Olimpíadas. Muitos estudantes da rede pública fazem estas avaliações por
serem “obrigados”, sendo a prova realizada no período de aula, de forma a garantir a
participação de todos. No entanto, no momento da aplicação, há alunos que assinalam
qualquer alternativa sem apresentar interesse em fazer análise e resolver as
questões, consequentemente, os resultados não expressam o aprendizado de
1

De acordo com Hadji (1994), a avaliação somativa ocorre ao final de num determinado período
(bimestre, trimestre ou semestre), tem como função principal certificar quanto o aluno aprendeu é
pontual e visa classificar, situar e informar o aluno sobre seu desempenho escolar.
2
O letramento matemático corresponde a capacidade que o indivíduo tem em identificar e compreender
o papel que a matemática desempenha no mundo, de fazer julgamentos bem fundamentados, e de
usar a Matemática de modo a atender as suas necessidades presentes e futuras como cidadão
construtivo, interessado e reflexivo (De LANGE, 2003).
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conteúdos matemáticos desses alunos, que não aproveitam essa oportunidade de
aprendizagem. Acredita-se que qualquer discente, se realmente estimulado e
orientado, pode desenvolver essa prova, apresentando o conhecimento adquirido.
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2 O TRAJETO DESSA PESQUISA
O esquema a seguir apresenta informações resumidas sobre a metodologia
do trabalho e o assunto tratado nas próximas seções.
O trabalho tem como intuito verificar se
as questões de geometria abordada nas
provas da Olímpiada (OBMEP) são
exercícios tipo ou rotineiras nos livros
didaticos.

A escolha da OBMEP se
fez,
por
ser
uma
olímpiada direcionadas a
escolas públicas.
A
coleção
de
livros
analisadas foi cedido por
uma escola pública de
Londrina.
Inicialmente aborda-se o
histórico da OBMEP.
[Cap. 3]

Abre-se
uma discussão
sobre
avaliação
da
aprendizagem e avaliação
externa.
[Cap. 4]

Aborda uma análise
dos conteúdos de
Geometria referênte
ao
currículo
do
Paraná. [Cap. 5]

Verifica os conteúdos abordados na
OBMEP, estão de acordo com o
currículo. E sugere como abordar
as questões das Olímpiadas no
decorrer do conteúdo [Cap. 6]

Retoma a importância das avaliações
de
aprendizagem e externas, referente a exercícios e
conteúdos
abordados,
para
construção
do
conhecimento do aluno. [Cap. 7]

Fonte: autora
Este trabalho é fruto de uma pesquisa qualitativa de cunho interpretativo. O
objetivo foi verificar se as questões da OBMEP são questões tipo ou rotineira nos
livros didáticos.
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A ideia da pesquisa deu-se em escolher uma olimpíada que atingisse a todos
os alunos das escolas públicas; por isso, a pesquisa voltou-se à OBMEP.
Desta forma, para fazer a relação entre o currículo e a Olimpíada, foram
analisados livros de 6º e 7º ano utilizados por uma escola pública do município de
Londrina localizada na zona Oeste da cidade. Inicialmente, houve uma pesquisa em
três escolas em busca de coleções por elas trabalhadas, observou-se que há escolas
que trabalham com uma mesma coleção e outras adotam várias coleções, sendo uma
para cada ano.
Os livros analisados foram:


6º ano - Coleção Praticando Matemática, autores: Alvaro Andrini e Maria
José Vasconcellos, editora do Brasil.



7º ano - Coleção Vontade de Saber Matemática, autores: Joamir Souza
e Patricia Moreno Pataro, editora FTD.

Ambas

as

coleções

referentes

ao

Programa

Nacional

do

Livro

Didático (PNLD) (2014, 2015 e 2016), Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE) Ministério da Educação.
Ao iniciar a pesquisa, foi necessário conhecer o histórico da OBMEP, para
que fique claro o quanto essa olimpíada é grande e quão importante ela se torna,
quando atinge positivamente os alunos.
Em seguida, há uma reflexão sobre avaliação da aprendizagem e avaliação
externa, em que o interesse é destacar de que forma o professor deve trabalhar com
os resultados obtidos.
Porém, vale ressaltar que a Olímpiada não é uma avaliação externa
propriamente dita, mas que pode servir como um meio de refletir e gerar informações
em larga escala, e que pode ser (por meio de suas questões) um recurso em sala de
aula.
Em seguida, há um breve relato de como os livros didáticos apresentam os
conceitos matemáticos e exercícios referentes a esses conceitos e qual a importância
de trazer questões de Olímpiadas para desenvolver o conhecimento adquirido pelo
aluno.
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3 HISTÓRICO DA OBMEP
A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) é um
projeto implementado pelo instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) e pela
sociedade Brasileira de Matemática (SBM). É incentivada pelo governo federal, no
intuito de favorecer o interesse pela Matemática nos estudantes de escolas públicas.
Seus objetivos são apresentados no Quadro 1.
Quadro 1: Objetivos da OBMEP
 Estimular e promover o estudo da Matemática no Brasil.
 Contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica,
possibilitando

que

o

maior

número

de

alunos

brasileiros possa ter acesso a material didático de qualidade.
 Promover a difusão da cultura matemática.
 Identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso em universidades
nas áreas científicas e tecnológicas.
 Incentivar o aperfeiçoamento dos professores das escolas públicas,
contribuindo

para

a

sua

valorização

profissional.
 Contribuir para a integração das escolas brasileiras com as
universidades

públicas,

com

os

institutos

de

pesquisa e com as sociedades científicas.
 Promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento.
Fonte: OBMEP (www.obmep.org.br/regulamento.htm)
Um dos principais propósitos da OBMEP é gerar motivação nos alunos, para
que estudem mais e tenham um maior interesse na área da Matemática. Por meio dos
resultados das provas, novos talentos na Matemática são identificados, estimulandoos desde cedo na área das ciências exatas e incentivando seu ingresso no Ensino
Superior, nas áreas científicas e tecnológicas.
A Olimpíada teve início em 2005, e é composta de duas fases. Na primeira
fase, os alunos fazem uma prova de 20 questões objetivas, os que têm as melhores
notas são classificados para a segunda fase, na qual são 6 questões discursivas.
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Essas questões propostas apresentam conteúdos previstos nos Parâmetros
Curriculares Nacionais.
Os alunos que participam da OBMEP são divididos em três níveis:


Nível 1 – estudantes de 6º e 7º anos do Ensino Fundamental.



Nível 2 – estudantes de 8º e 9º anos do Ensino Fundamental.



Nível 3 – estudantes do Ensino Médio.

Desde sua primeira edição, houve uma elevação no índice de participação de
escolas públicas. Em 2016, na primeira fase, seu índice foi de 47.474 escolas inscritas,
17.839.424 alunos representando 99,59% dos municípios. Classificados para
segunda fase houve um total de 43.232 escolas aprovadas, 913.889 alunos,
representando 99,05% dos municípios.
De acordo com o site http://www.obmep.org.br/em-numeros.htm, em 2016, o
Paraná ganhou 3495 medalhas: 45 de ouro, 117 prata, 267 bronze e 3066 menções
honrosas.
A OBMEP premia alunos, professores, escolas e secretarias municipais de
educação. Essa premiação baseia-se no resultado das provas da segunda fase.
O site da OBMEP (www.obmep.org.br) apresenta uma ampla variedade de
recursos para ensino e aprendizagem. Ao acessar a página do site, localiza-se com
facilidade o link: Material Didático, nele encontram-se todas as provas, referentes a
todos os anos e níveis com suas respectivas soluções. Além disso, o site também
disponibiliza no mesmo link o banco de questões de todos os anos, assim como
apostilas e vídeos referentes a diversos conteúdos.
Além dos materiais disponíveis no site, ele também contempla link para outras
olimpíadas no Brasil e no exterior. Da mesma forma, oferece os programas e portais
como apresentados no Quadro 2.
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Quadro 2: Programas e Portais oferecidos pela OBMEP e seus objetivos.
Programas e Portais

Objetivo

Portal da Matemática.

Dispõe de vídeo aulas e aplicativos,
para facilitar o acesso de todos a
conteúdo de alta qualidade. Abrange
todo

o

currículo

da

Matemática

referente ao Ensino Fundamental e
Ensino Médio.
PIC: Programa de Iniciação Científica

Destinado aos alunos medalhistas da

da OBMEP.

OBMEP, é realizado por meio de uma
rede nacional de professores em polos
espalhados pelo país, e também no
fórum virtual.

PICME:

Programa

de

Iniciação Oferece aos estudantes universitários

Científica e Mestrado.

que se destacaram nas Olimpíadas de
Matemática (medalhistas da OBMEP
ou da OBM) a oportunidade de realizar
estudos avançados em Matemática
simultaneamente com sua graduação.
Os participantes recebem as bolsas
por meio de uma parceria com o CNPq
(Iniciação Científica) e com a CAPES
(Mestrado).

Clubes de Matemática da OBMEP.

O programa propicia outros modos de
estudo da Matemática entre alunos e
professores,

com

atividades

interessantes e em ambiente
interativo.
POTI:

Polos

Olímpicos

Treinamento Intensivo.

de Destinado a alunos interessados em
participar da OBMEP ou OBM, e que
estejam no Ensino Fundamental (8º ou
9º ano) ou no Ensino Médio, oferece
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cursos gratuitos de Matemática para
estudantes de todo o país.
OBMEP na Escola

Voltado

para

os

professores

de

Matemática das escolas públicas e
para os licenciados em Matemática, o
programa quer estimular atividades
extraclasse com o uso dos materiais
da OBMEP, tais como provas e
Bancos de Questões.
Fonte: OBMEP
Analisando todos estes incentivos apresentados pelo site da OBMEP, devese destacar a oportunidade disponível aos professores para ampliar a construção do
conhecimento de seu aluno, utilizando no ambiente de sala de aula estes programas
ou os materiais oferecidos pelo site. O aluno será motivado com as questões, pois são
diferentes das que são apresentadas em livros didáticos, ou mesmo, será estimulado
a participar de um programa diferente, em busca de tornar-se matematicamente
letrado.
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4

AVALIAÇÃO

DA

APRENDIZAGEM

E

EXTERNA:

UMA

RELAÇÃO

COMPLEMENTAR
No processo educativo, a avaliação deve se fazer presente, tanto como meio
de diagnóstico do ensino-aprendizagem quanto como instrumento de investigação da
prática pedagógica. Por isso, assume uma dimensão formadora, uma vez que, o
resultado é a aprendizagem e uma reflexão sobre a ação da prática pedagógica.
Logo, avaliar é refletir sobre uma determinada realidade, visto que os dados
e informações gerados pela avaliação possibilitam um julgamento que conduz a uma
tomada de decisão.
No âmbito da escola, ocorrem dois processos de avaliação muito importantes,
os quais se complementam: na avaliação da aprendizagem, realizada pelo professor,
voltada para o desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem e
a avaliação externa, que avalia o desempenho de um conjunto de estudantes
agrupados por escola ou por sistemas. Essa complementação é feita, quando o
professor utiliza-se desses dados apresentados em avaliações e a partir disso busca
alternativas para explorar o conhecimento do aluno em suas aulas. É necessário que
o professor saiba a distinção entre essas duas avaliações.
A avaliação da aprendizagem, em contexto de sala de aula, acontece como
um processo intencional e sistemático e o professor pode recorrer a diferentes
instrumentos avaliativos. Ela permite verificar como o processo de ensino e
aprendizagem tem ocorrido na sala de aula, fornecendo informações específicas que
refletem o seu próprio trabalho e o processo de aprendizagem dos alunos.
Segundo Lukesi (2002), a avaliação da aprendizagem deve ser assumida
como um instrumento que existe propriamente para mensurar a qualidade da
assimilação do conhecimento por parte do aluno e para compreender em que estágio
da aprendizagem ele se encontra. Assim, é possível estabelecer um vínculo entre o
ensino e a qualidade das propostas de intervenção realizadas pelos professores.
Luckesi (2002, p. 33) afirma que a
[...] avaliação pode ser caracterizada como uma forma de ajuizamento da
qualidade do objeto avaliado, fator que implica uma tomada de posição a
respeito do mesmo, para aceitá-lo ou para transformá-lo. A avaliação é um
julgamento de valor sobre manifestações relevantes da realidade, tendo em
vista uma tomada de decisão.
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Nesta perspectiva, Luckesi (2005) aponta que nas trajetórias de pesquisas
sobre avaliação, que iniciaram pelo conhecimento técnico dos instrumentos de
medição de aproveitamento, o educador avançou para o aprofundamento das
questões teóricas, chegando à seguinte definição de avaliação escolar: um juízo de
qualidade sobre dados relevantes para uma tomada de decisão. Nessa concepção,
não há avaliação se ela não trouxer um diagnóstico que contribua para melhorar a
aprendizagem.
A avaliação externa tem o papel de coletar informações de diversas escolas
por sujeitos alheios ao cotidiano da comunidade escolar, com intuito de fornecer a
essas instituições escolares uma análise de como está sendo feito seu trabalho e onde
é preciso melhorar.
Na organização do trabalho escolar, a avaliação externa remete á reflexão
sobre o papel do Estado no atual contexto de reformulação de políticas públicas,
dentre elas a educacional. Ela está inserida no foco das reformas no âmbito educativo,
possuindo um formato flexível em que se distinguem diferentes funções, dentre as
quais se destaca o aspecto relacionado ao mapeamento da educação oferecida aos
estudantes brasileiros e à indução de ações e intervenções necessárias à
universalização da escola pública.
Este tipo de avaliação conduzida com o propósito de identificar as fraquezas
e as potencialidades dos estudantes tem o intuito de informar futuras estratégias ao
professor. Este conceito está fundamentado na ideia de que, para o professor, a
atenção ao desempenho do estudante é elemento primordial à prática pedagógica; ou
seja, cabe ao educador desenvolver estratégias que lhe permitam conhecer os erros
e acertos do aluno a fim de promover o seu objetivo cognitivo.
A avaliação não consiste em só avaliar o aluno no que ele sabe referente ao
que se estuda naquele momento, mas o contexto escolar na sua totalidade, permitindo
fazer um diagnóstico para sanar as dificuldades do processo de aprendizagem no
sentido teórico e prático. Consequentemente esse processo torna-se não apenas
diagnóstico, mas também formativo, a qual o seu papel é informar ao professor para
que este possa regular sua ação, assim como ao aluno para que “tome consciência
de suas dificuldades e possa tornar-se capaz de reconhecer e corrigir seus próprios
erros” (HADJI, 2001, p. 20).
Neste sentido, os dados adquiridos numa abordagem classificatória não
possibilitam a superação diante do conhecimento (ato de reconstrução de saberes),
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mas é mecanismo de diagnóstico da situação e ponto de partida para o avanço e o
crescimento, não a “estagnação disciplinadora”(LUCKESI, 2000, p. 32). O diagnóstico
propiciado pela avaliação pode ser, portanto, a depender de como o professor interage
com o aluno depois da avaliação, limitado ao seu caráter classificatório ou, ainda,
antecedendo a tomada de decisão quanto à continuidade dos processos pedagógicos,
a partir do diagnóstico estimular o aluno para a reflexão do saber.
Dessa forma, o ato de avaliar não serve como pausa para pensar a prática e
retornar a ela; mas sim como um meio de julgar a prática e torná-la
estratificada. De fato, o momento de avaliação deveria ser um “momento de
fôlego” na escalada, para, em seguida, ocorrer a retomada da marcha de
forma mais adequada, e nunca como um ponto definitivo de chegada,
especialmente quando o objeto da ação avaliativa é dinâmico como, no caso,
a aprendizagem. Com a função classificatória, a avaliação não auxilia em
nada o avanço e o crescimento. Somente com a função diagnóstica ela pode
servir para essa finalidade. (LUCKESI, 2000, p. 34-35).

Se pensarmos na aprendizagem como o estabelecimento de conexões com
um corpo de conhecimentos que tem de ser construído, a tarefa dos educadores
matemáticos é moldar o ensino da Matemática para ajudar os alunos a encurtar o
fosso entre, por um lado, o seu conhecimento pessoal e, por outro, o conhecimento
formal da Matemática. No entanto, parece que esse fosso é amplo, ou seja, o
desejável seria explorar o conhecimento que o aluno revelasse.
Essa função de redirecionamento exige interação entre professor e aluno
antes, durante e após o momento em que a avaliação ocorre. É preciso que o
professor, enquanto mediador, leve o aluno a pensar sobre a atividade de avaliação
propriamente dita. O aluno deve ser capaz de compreender o que a avaliação deseja;
assim, após a atividade avaliativa aplicada, o docente deve propiciar reflexões sobre
como o aluno chegou às respostas, como pensou; e completando o ciclo, deve haver
espaço para que o aluno pense sobre como deverá agir para melhorar seu
desempenho.
É necessário ter claro o fato de que Olimpíada não é uma avaliação externa
propriamente dita, mas que pode servir como um meio de gerar informações em larga
escala e que pode ser (por meio de suas questões) um recurso em sala de aula.
A OBMEP, com intuito de buscar novos talentos na área da Matemática,
apresenta resultados anuais, e os professores de Matemática podem refletir sobre o
nível das questões, isto proporciona estar ciente dos conteúdos assimilados, bem
como saber se as metodologias de ensino adotadas por ele estão surtindo o resultado
esperado na resolução de problemas.
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É importante que os exercícios de avaliação sejam similares aos de sala de
aula, principalmente no Ensino Fundamental, pois os alunos ainda não possuem
maturidade para um estudo individual, porque aprendem o conhecimento
desenvolvido em aula. Se em uma avaliação forem cobradas questões de um
conteúdo já trabalhado, porém muito distante da forma que foi abordada, esta situação
provavelmente induzirá ao erro. Uma possível solução é abordar questões de
Olimpíada em sala de aula, e assim testar o conhecimento de um conteúdo abordado
com uma linguagem diferente da que o aluno está habituado.
Devemos mostrar ao nosso aluno que em matemática, uma forma para a construção
do conhecimento se dá por meio da prática, que pode ser assimilada ao cotidiano ou
neste caso em particular o aluno passa a fixar este conhecimento a partir da prática
de resolução de diversos exercícios elaborados de várias formas, no entanto
referente ao mesmo conteúdo.
É importante diversificar os instrumentos de avaliação, as questões escritas
devem ser preservadas, porém o aluno pode demonstrar seu conhecimento de outras
maneiras, como por exemplo: avaliação oral ou prática. Logo, o professor, no decorrer
de uma tarefa proposta, ao mesmo tempo, observa: “a motivação dos alunos, sua
interpretação dos enunciados, sua percepção da meta, seu método de trabalho, sua
produção, sua progressão” (BARLOW, 2006, p. 95, Apud MENDES, 2014, p.35) e a
origem de suas dificuldades.
Segundo De Lange (1999, p. 10), conforme citado por Mendes (2014, p.36),
apresenta uma lista de nove princípios para a avaliação:
1. O objetivo da avaliação em sala de aula é melhorar a aprendizagem;
2. A Matemática deve estar incorporada em situações que fazem parte do mundo
real do aluno – sejam realísticas;
3. Os métodos de avaliação devem ser tais que permitam aos estudantes
revelarem o que sabem, mais do que aquilo que eles não sabem;
4. Um plano de avaliação equilibrado deve incluir múltiplas e variadas
oportunidades para os alunos mostrarem e documentarem suas realizações;
5. As tarefas devem operacionalizar todas as metas do currículo;
6. Os critérios de classificação devem ser públicos e consistentemente aplicados;
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7. O processo de avaliação, incluindo a pontuação e a classificação, deve ser
aberto aos estudantes;
8. Os estudantes devem ter oportunidades para receber feedback a respeito de
seu trabalho;
9. A qualidade de uma tarefa deve ser definida por sua autenticidade e equidade

na medida em que atende aos princípios acima mencionados.
Ambas as avaliações são de suma importância, cada uma com sua essência;
a avaliação da aprendizagem fornece ao professor recolha de informações para
tomadas de decisão na direção do professor reorientar sua prática e o aluno sua
aprendizagem. Por outro lado, a avaliação externa traz os conteúdos já abordados de
um uma forma entrelaçada, buscando revelar competências e habilidades que o aluno
desenvolveu no contexto escolar. Logo, à OBMEP gera questões que podem ser
associadas à avaliação da aprendizagem e à avaliação externa a fim de lidar com ela
como recurso de ensino.
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5 GEOMETRIA CONFORME O CURRÍCULO
Neste trabalho será feito um recorte do currículo escolar do Ensino
Fundamental II para apresentar conteúdos e competências que devem ser
trabalhados com o aluno. Em especial, a respeito da geometria. A escolha desse tema
é para que o professor utilize questões de uma Olimpíada de Matemática, como um
recurso de sala de aula, fazendo uma conexão entre sua aula e as questões de
geometria propostas pela Olimpíada, com intuito de enriquecer o conhecimento
matemático do aluno e este pôr em prática conceitos geométricos.
No currículo de Matemática, o ensino da Geometria tem papel de relevância,
pois permite ao aluno compreender, descrever, representar e desenvolver a
percepção de espaço do mundo em que vive. Além disso, propicia o interesse natural
ao ser abordado a partir de situações-problema, estimulando-o no desenvolvimento
de sua capacidade de observação e análise do objeto de estudo. É imprescindível que
o estudo da Geometria seja um fator de conexão entre o mundo físico e o conteúdo
abordado em sala de aula e em outras áreas do conhecimento. Dessa maneira, o
professor pode explorar os conteúdos em obras de arte, desenhos, esculturas,
artesanatos, de modo que permita ao aluno estabelecer conexões entre a Matemática
e outras áreas do conhecimento (Brasil, PCN’s, 1998, p.51).
Segundo Lorenzato (1995, p. 5):
Na verdade, para justificar a necessidade de se ter a Geometria na escola,
bastaria o argumento de que sem estudar Geometria as pessoas não
desenvolvem o pensar geométrico ou o raciocínio visual e, sem essa
habilidade, elas dificilmente conseguirão resolver as situações de vida que
forem geometrizadas; também não poderão se utilizar da Geometria como
fator altamente facilitador para a compreensão e resolução de questões de
outras áreas de conhecimento humano. Sem conhecer Geometria a leitura
interpretativa do mundo torna-se incompleta, a comunicação das ideias fica
reduzida e a visão da Matemática torna-se distorcida.

Desta forma, a inclusão da disciplina de Geometria nos currículos escolares
justifica-se pela sua aplicabilidade as situações reais e por auxiliar no
desenvolvimento do raciocínio lógico dos alunos. Além de permitir ao aluno, por meio
da visualização, esclarecer conceitos aritméticos e algébricos. Conforme Lorenzato
(1995, p. 6-7), a Geometria é a melhor conexão didático-pedagógica da Matemática,
pois os seus objetos e relações correspondem com os da Aritmética e da Álgebra,
clarificando conceitos, propriedades e questões destas, realizando para o aprendiz
uma verdadeira tradução.
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Entende-se por Conteúdos Estruturantes os conhecimentos de grande
amplitude, os conceitos e as práticas que identificam e organizam os campos de
estudos de uma disciplina escolar, considerados fundamentais para a sua
compreensão. Constituem-se historicamente e são legitimados nas relações sociais.
Os Conteúdos Estruturantes propostos nestas Diretrizes Curriculares, para a
Educação Básica da Rede Pública Estadual, são: Números e Álgebra, Grandezas e
Medidas, Geometrias, Funções e Tratamento da Informação.
Para o Ensino Fundamental e Médio, o Conteúdo Estruturante de Geometria
se desdobra nos seguintes conteúdos: Geometria Plana, Geometria Espacial,
Geometria Analítica, noções básicas de Geometrias Não-Euclidianas.
O aluno deve desenvolver as competências referentes ao conteúdo
estruturante de Geometria. A tabela abaixo apresenta qual competência é referente
ao conteúdo abordado:
Quadro 3: Conteúdo de Geometria e suas competências.

CONTEÚDO
Geometria Plana

COMPETÊNCIAS


Reconhecer

e

representar

ponto, reta, plano, semirreta e
segmento de reta.


Identificar

paralelismo

e

perpendicularismo;


Reconhecer

estrutura

dimensões

das

geométricas

planas

e

figuras
e

seus

elementos fundamentais;


Resolver cálculos geométricos:
perímetro e área, diferentes
unidades de medidas e suas
conversões;



Construir
cartesiana
gráficos;

representação
e

confecção

de

24

Geometria Espacial



Compreender a nomenclatura;



Identificar

estrutura

dimensões

dos

e
sólidos

geométricos;


Realizar cálculos de medida de
arestas, área das faces, área
total e volume de prismas
retangulares (paralelepípedo e
cubo) e prismas triangulares
(base triângulo retângulo).

Geometria Analítica



Compreender

noções

de

geometria analítica utilizando o
sistema cartesiano.
Noções básicas de geometrias não



euclidianas

Reconhecer:

geometria

projetiva (pontos e linhas do
horizonte);


Interpretar geometria topológica
(conceitos de interior, exterior,
fronteira,

vizinhança,

conexidade, curvas e conjuntos
abertos e fechados);


Construir noção de geometria
dos fractais.

Fonte: autora
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6 GEOMETRIA, RELAÇÃO ENTRE LIVRO DIDÁTICO E A OLIMPÍADA
O conteúdo geométrico normalmente é trabalhado separadamente ou deixado
para ser visto sempre por último3, o que leva alunos terem conhecimento superficial a
respeito de todo conceito de geometria, pois se torna uma prática mecânica. Assim,
tratando-se de conceitos, fato importante para a construção do conhecimento, a
geometria deixa de ser clara, pois estes conceitos caem no esquecimento.
Diversos fatores podem explicar a falta do domínio geométrico, o que implica
em procrastinar uma aula de geometria, porém Lorenzato (1995) destaca que onde
existe falta de domínio do professor, transmitir o conhecimento fica mais difícil;
Considerando que o professor que não conhece Geometria também não
conhece o poder, a beleza e a importância que ela possui para a formação
do futuro cidadão, então, tudo indica que, para esses professores, o dilema é
tentar ensinar Geometria sem conhecê-la ou então não ensiná-la.
(LORENZATO, 1995, p. 3).

De acordo com Lorenzato (1995), esta pode ser uma possível justificativa para
a situação referente ao ensino de Geometria.
A seguir, temos um quadro referente ao conteúdo de geometria abordado nos
livros de acordo com o ano:

3

"E como a Geometria neles aparece? Infelizmente em muitos deles a geometria é apresentada apenas
como um conjunto de definições, propriedades, nomes e fórmulas, desligado de quaisquer aplicações
ou explicações de natureza histórica ou lógica; em outros a Geometria é reduzida a meia dúzia de
formas banais do mundo físico. Como se isso não bastasse, a Geometria quase sempre é apresentada
na última parte do livro, aumentando a probabilidade dela não vir a ser estudada por falta de tempo
letivo. Assim apresentada, aridamente, desligada da realidade, não integrada com as outras disciplinas
do currículo e até mesmo, não integrada com as outras partes da própria Matemática, a Geometria, a
mais bela página do livro dos saberes matemáticos, tem recebido efetiva contribuição por parte dos
livros didáticos para que ela seja realmente preterida em sala de aula" (Lorenzato, 1995 p.4).
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Quadro 4: Conteúdo de Geometria abordados no 6º e 7º ano.
CONTEÚDO 6º ANO
Polígonos;

CONTEÚDO 7º ANO
blocos Prismas e pirâmides: elementos e

poliedros,

planificação;

retangulares.

cilindro

e

cone:

elementos e planificação; esfera.
Ângulos – medidas de ângulos: o grau Grandezas e unidades de medidas:
Sistema Internacional de Unidades e

– retas: perpendiculares, paralelas.

outras unidades de medida.
Triângulos, quadriláteros; polígonos Ângulo:

ideias,

regulares

de

–

perímetro

– medidas

circunferências; simetria de reflexão.

operações.

Unidades de medidas: comprimento,

Polígonos:

área,

volume,

massa;

área

classificação

ângulo:

definição,

unidades

–
e

classificação;

do ângulos nos polígonos: soma dos

retângulo; volume do bloco retangular. ângulos internos.
Medidas de volume: decímetro cúbico
e

metro

cúbico;

volume

do

paralelepípedo e volume do cubo.
Fonte: Coleção Praticando Matemática (6º ano) e Coleção Vontade de Saber
Matemática (7º ano).

Para fazer uma comparação com os livros citados, foram analisadas as provas
de Nível 1, 6º e 7º anos do Ensino Fundamental, 1ª fase, referentes a 2015 e 2016.
Estas provas abrangem os conteúdos de Álgebra e Geometria, no entanto, em
algumas questões os conceitos geométricos são bem específicos, em outras os
conceitos geométricos são instrumentos necessários para a realização da álgebra.
Avaliando as questões da olimpíada (OBMEP), buscadas no site:
www.obmep.org.br, referentes ao ano de 2015 e 2016, constata-se que a prova com
20 questões aborda conceitos algébricos e geométricos. Neste trabalho são
abordadas em especial as questões geométricas, pois em 2015 apareceram cinco
questões e em 2016 seis referentes à Geometria, questões essas que para sua
resolução são necessários conceitos básicos.
Por conseguinte, observou-se que na maioria das vezes quando se fala de
Geometria na prova do Nível 1, o conteúdo basicamente questionado são conceitos

27

referentes a perímetro e área. No entanto, em comparação ao abordado nos livros
didáticos, tem-se que o conteúdo de perímetro e área é claro e específico em relação
ao conceito e na realização de exercícios, pois cobra uma prática direta, com
exercícios repetitivos. Na olimpíada, a questão nem sempre se apresenta de forma
totalmente contextualizada, porém vem de uma forma objetiva, ou seja, o aluno
precisa buscar um caminho para resolvê-la.
Para analisar a diferença entre os tipos de questões, foi explorado como o
livro didático apresenta o conceito e como questiona exercícios referente a este,
comparando com o exercício abordado pela olimpíada, referente ao mesmo conteúdo.
Consequentemente, será proposto uma sugestão sobre a condução de aula, para que
os exercícios de olimpíadas sejam aproveitados pelo professor para a construção do
conhecimento. As questões foram separadas de acordo com o conteúdo dominante
de perímetro e área, sendo estes os principais conteúdos em que o conceito é
totalmente necessário para que o estudante consiga realizar o problema referido.
Desta forma, há um comparativo com as questões abordadas pelo livro
didático e como seria possível introduzir uma questão da olimpíada no trabalho em
sala de aula.
6.1 QUESTÃO REFERENTE A PERÍMETRO
O livro didático do 6º ano trabalha o conceito de perímetro na unidade
referente a polígonos e circunferências. O livro dispõe os conceitos na seguinte
ordem: Polígonos, Triângulos, Quadriláteros, Paralelogramos, Polígonos Regulares,
Perímetro, Circunferências e Simetria nos Polígonos e no Círculo.
Para explicar o conceito de Perímetro, é apresentado inicialmente um
problema no contexto de um terreno com a forma de trapézio, para que o aluno tenha
fácil compreensão, o livro traz a imagem referente ao enunciado do problema.
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Figura1: Conceito de Perímetro

Fonte: Coleção Praticando Matemática, p.160.
A seguir os exercícios questionados pelo livro são apresentados da seguinte
maneira:
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Figura 2: Exercícios sobre Perímetro

Fonte: Coleção Praticando Matemática, p.161.
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Os exercícios apresentados no livro didático são diretos, o aluno não precisa
criar uma estratégia, ele apenas faz uso da ideia do que é perímetro.
Há abaixo uma questão da olimpíada que para solucionar requer o conceito
de perímetro com duas possíveis soluções. Para sua resolução, é necessário
conhecimento dos seguintes conteúdos: Perímetro; Geometria e Pré Álgebra; Cálculo
de Perímetro por Decomposição; Resolução Elementar de Sistemas Lineares.
Ressalta-se que não há a intenção neste trabalho de discutir uma abordagem
de ensino, podendo o professor seguir o roteiro (plano) de aula como desejar. O maior
propósito nesta discussão é levar questões da OBMEP para a sala de aula fazendo
delas um veículo para discussão de ideias matemáticas.
Quadro 5: Questão e Solução sobre Perímetro
Questão 19 (2016) O retângulo ABCD foi dividido em nove retângulos
menores, alguns deles com seus perímetros indicados na figura. O perímetro
do retângulo ABCD é 54 cm. Qual é o perímetro do retângulo cinza?

a) 15 cm

b) 19 cm

c) 20 cm

d) 22 cm

e) 24 cm

Solução 1: O perímetro do retângulo maior ABCD é igual ao perímetro da
figura em forma de cruz formada pelos cinco retângulos (os que possuem
números marcados em seu interior e o retângulo cinza), como na ilustração
abaixo. O perímetro dessa figura é igual à soma das medidas de todos os lados
dos quatro retângulos externos, menos as de cada um de seus lados que
coincidem com os lados do retângulo cinza. A soma das medidas de todos os
lados desses quatro retângulos externos é 16 + 18 + 26 + 14 = 74 e o perímetro
da figura em forma de cruz é 54, pois ele é igual ao perímetro do retângulo
ABCD. Logo, o perímetro do retângulo cinza é 74 – 54 = 20 cm.
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Solução 2: (exige alguns conhecimentos de Álgebra): As letras de a até f na
figura são as medidas dos lados dos retângulos menores.

Calculando o perímetro de cada um dos retângulos menores, temos:
2b + 2d = 16
2a + 2 e = 18
2c + 2e = 14
2b + 2f = 26
2b + 2e = ?
O perímetro do retângulo maior ABCD é 2(a + b + c) + 2(d + e + f) = 2a + 2b +
2c + 2d + 2e + 2f = 54.
Somando os perímetros dos quatro retângulos ao redor do retângulo central
cujas medidas são dadas, temos:
2b + 2d + 2a + 2e +2c + 2e + 2b + 2f = 2a + 2b + 2c + 2d + 2e + 2f + 2b + 2e
perímetro do retângulo maior

Assim, 16 + 18 + 14 + 26 = 54 + 2b + 2e↔2b + 2e = 74 – 54 = 20.
Portanto, o perímetro do retângulo cinza é 20 cm.
Fonte: OBMEP
A solução disponível no site da OBMEP abrange duas estratégias, sendo
a Solução 1 voltada a um aluno de 6º ano e a Solução 2 um de 7º ano que já
tenha iniciado seu conhecimento algébrico conseguiria realizar esta solução.
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Assim, uma sugestão para a construção de conhecimento em uma
turma, onde há um primeiro contato com o perímetro, é garantir que o aluno saiba
o que é segmento de reta. Para isso, o professor, antes de começar o trabalho,
pode pedir aos alunos que façam uma pesquisa retomando esse conceito.
Num segundo momento, é interessante abordar o exemplo que o livro
apresenta, porém para melhor compreensão, deve-se oportunizar situações em
que os alunos explorem as ideias envolvidas. Por exemplo, medir o perímetro
das carteiras, da lousa, das janelas ou outros objetos ao seu redor.
Em seguida, o professor pode propor aos alunos trabalhar exercícios do
livro, nestes exercícios há questões em que o aluno tem os valores e é pedido o
perímetro, como também é trabalhado o inverso, apresenta-se ao aluno o
perímetro e pede que se descubra o comprimento de uma parte.
Para finalizar o conceito de Perímetro, os alunos em trios resolveriam a
questão da OBMEP, acima apresentada, questionados da seguinte forma:
- O que o enunciado traz?
- É correto dividir em quatro o valor que aparece no retângulo menor?
- Estes retângulos menores têm lados do mesmo tamanho?
- Qual a relação entre o perímetro dos retângulos menores com o
retângulo maior?
Disponibilizaria a eles um tempo para que fizessem comentários de qual
caminho seguiriam, para que assim encontrassem a solução.
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6.2 QUESTÃO REFERENTE À ÁREA
O livro didático do 6º ano trabalha o conceito de Área na unidade
referente a Medidas. A ordem dos conteúdos abordados são: Comprimento no
sistema Métrico Decimal; Conversões entre unidades de medida de
comprimento; Medida de superfícies; A área do retângulo; Volumes e Medida de
massa.
O modo como o conteúdo é apresentado no livro não favorece ao aluno
o desenvolvimento do conceito, pois as relações são trazidas já construídas.
Abaixo segue um recorte de como o livro apresenta o conceito de área:
Figura 3: Conceito de Área

Fonte: Coleção Praticando Matemática, p.245.
A seguir os exercícios apresentados no livro:
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Figura 4: Exercícios sobre Área

Fonte: Coleção Praticando Matemática, p.246.

35

Para a resolução dos exercícios sobre área apresentados pelo livro, é
necessário apenas a fórmula. No entanto, o professor precisa ter claro, que o
foco é a compreensão do aluno, não podendo deixá-lo somente aplicar um
procedimento.
A seguir, temos uma questão da Olimpíada que requer o uso do conceito
de área na resolução. Para isso é necessário conhecimento dos seguintes
conteúdos: Áreas de polígonos contidos no quadrado; Geometria; área de
figuras planas; polígonos; comparação de áreas; frações.

Quadro 6: Questão e Solução sobre Área
Questão 7 (2015) Os pontos destacados nos quadrados abaixo são pontos
médios dos lados.

Quantos desses quadrados têm área sombreada igual a 1 de sua área?
4

a) 0
b) 1
c) 2
d) 3
e) 4
Solução: Em todas as quatro figuras, a área sombreada é igual a 1/4 da área
do quadrado correspondente. Uma maneira simples de confirmar isto é contar,
em cada caso, o número de triângulos sombreados que são formados nas
decomposições abaixo (8 triângulos sombreados para um total de 32 triângulos,
isto é, 8/32 ou 1/4):

Fonte: OBMEP
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Uma sugestão para trabalhar o conteúdo de Área, é dividir os alunos da turma
em duplas ou trios.
Cada grupo receberá um quadrado, ficando a critério do professor o tamanho
(pode ser de 5 cm de lado) e vários quadradinhos de área igual a 1cm². Os alunos
deverão preencher com os quadradinhos fornecidos. Após algumas tentativas e sob
orientação, os alunos observarão que existe uma relação entre a medida do lado do
quadrado

e

a

quantidade

de

quadradinhos necessária

para

preenchê-la.

Consequentemente, perceberão também que para determinar o número de
quadradinhos necessários ao preenchimento do quadrado basta saber a dimensão do
lado. É provável que os alunos formulem uma regra para o cálculo da área total lateral
de um cubo conhecendo-se a medida de seu lado em centímetros. Isto é, A = l², na
qual A = área e l = lado (cm). A mesma proposta pode ser trabalhada com qualquer
outro polígono.
Figura 5: Área de quadrado

Fonte: autora

Ao analisar essas questões referentes à Geometria, observa-se que a prova
da OBMEP, no Nível 1, é elaborada em torno de conhecimentos básicos trabalhados
em livros didáticos do Ensino Fundamental. Porém, muitos desses exercícios não são
rotineiros em sala, como os apresentados nos livros analisados, os exercícios
trabalhado em sala seguem um modelo mecânico. Apresentando-se ao aluno uma
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informação e questiona diretamente sobre ela, temos a intenção de ressaltar a
importância do professor retomar o quão importante é a contextualização em
exercícios, para que o aluno saiba identificar diversos conceitos ao mesmo tempo e
fortalecer seu conhecimento, para que sozinho faça uma análise de qual caminho
percorrer para encontrar a solução da questão.
Basicamente a Olimpíada (Nível 1) aborda conceitos de Geometria Plana
básica, referente à área e ao perímetro, envolvendo conceitos, regularidades e
estratégias. Devendo ser um tipo de avaliação de desempenho satisfatório, pois este
conteúdo passa por construções no decorrer do Ensino Fundamental, principalmente
no 6º e 7º ano.
Cabe ao professor explorar suas aulas de diversas maneiras e contextos.
Para construir um pensamento geométrico, o professor de Matemática deve trazer
situações que sejam significativas (ou seja, que tenham significado no contexto de
ensino). Sabe-se que esta não é uma tarefa fácil, mas cabe ao docente construir o
conhecimento de seu aluno com base na realidade em que vive.
Em anexo seguem outras questões de Geometria abordadas nas Olimpíadas
de 2015 e 2016.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ensino da geometria ajuda o aluno a compreender o mundo, faz com que
ele perceba o espaço em que vive, ajuda a resolver problemas do dia-a-dia,
possibilitando desenvolver habilidades e potencialidades referentes à Matemática e a
outras áreas do conhecimento. Durante a realização deste trabalho, livros didáticos
do 6º e 7º ano foram analisados para verificar se apresentam questões selecionadas
da olimpíada. Foi possível concluir que esses livros não apresentam questões com o
mesmo nível como cobradas na OBMEP e os exercícios cobrados na avaliação não
são rotineiros no livro didático, pois neles apresentam exercícios diretos.
O livro didático é importante como recurso pedagógico, mas não deve ser o
único recurso utilizado pelo professor, porém um dos meios para auxiliar no processo
de ensino. Deve-se ampliar informações, atividades e contornar deficiências e
adequá-lo à realidade, considerando as especificidades do grupo de alunos
envolvidos.
Voltando ao conceito de avaliação externa, pode-se dizer que uma olimpíada
com este contexto de questões leva a refletir qual o conhecimento adquirido pelo
aluno, pois nesta fase, esta olimpíada que é voltada para as escolas públicas
questiona o conhecimento do aluno, tendo que as questões aparecem em níveis
diferentes: fácil, médio e difícil. Assim, cabe ao professor rever este conceito, pois as
provas analisadas não apresentaram questões fora do currículo, apenas elaboradas
de um modo diferente das apresentadas nos livros didáticos analisados.
Desta forma, espera-se que este trabalho contribua para despertar o interesse
do professor, mostrando que a partir da construção de uma aula bem elaborada com
diversas questões apresentada em outros contextos, resulta no aprendizado dos
alunos em Matemática, ampliando sua vontade de querer conhecer, e assim reflete
no aluno no momento de resolver exercício apresentados em avaliações da
aprendizagem e externas.
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Anexo – Questões de Geometria referente as Olímpiada de 2015 e 2016
Questão 3 (2015) - A peça da Figura 1 foi montada juntando-se duas peças, sem
sobreposição.

Uma das peças utilizadas foi a da Figura 2.

Qual foi a outra peça utilizada?

A)

B)

C)

D)

E)

Solução:
Vamos simular a montagem da Figura 1, colocando a peça da Figura 2 sobre ela.
Observe que, dentre as quatro posições possíveis para colocar a peça da Figura 2
sobre a Figura 1, mostradas na figura ao lado, apenas a última está de acordo com
o enunciado. De fato, usando qualquer uma das outras três posições, a parte
descoberta da Figura 1 ficará separada em duas ou mais regiões, sendo necessário,
pelo menos, mais duas peças para cobri-la. Nesse caso, vemos que a peça
complementar utilizada para formar a Figura 1 é a peça da alternativa A.
(Alternativa A)

Fonte: OBMEP
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Questão 10 (2015) - Quais dos polígonos desenhados no quadriculado têm o
mesmo perímetro?

Solução:
Os perímetros das figuras podem ser observados diretamente. A figura I possui
perímetro formado por 8 lados do quadradinho básico que constitui o
quadriculado, mais 4 diagonais destes mesmos quadradinhos. O mesmo ocorre
com a figura II. A figura III tem perímetro igual a 12 lados do quadradinho básico do
quadriculado e a figura IV tem perímetro igual a 6 lados do quadradinho básico
acrescido de 6 diagonais desses quadradinhos. Deste modo, como a diagonal de
um quadradinho mede mais do que o lado do mesmo quadradinho, somente as
figuras I e II têm o mesmo perímetro. (Alternativa E)
Fonte: OBMEP
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Questão 16 (2015) - Carlinhos completou 5 voltas e meia correndo ao longo de uma
pista circular. Em seguida, inverteu o sentido e correu mais quatro voltas e um terço,
faltando percorrer 40 metros para chegar ao ponto de início. Quantos metros tem
essa pista de corrida?
A) 48

B) 120

C) 200

D) 240

E) 300

Solução:
Vamos supor que, no início, Carlinhos estava no ponto I. Vamos pensar que ele
anda inicialmente no sentido horário (o sentido do movimento não é relevante para
solucionar o problema, nem mesmo o formato circular da pista). Depois de 5 voltas
e meia ele estará no ponto J.
Invertendo seu percurso e andando 4 voltas e 1/3, ele estará no ponto P. Como o
percurso completo é igual a 6 vezes o comprimento do arco que vai de I até P, então
o comprimento da pista é 6 x 40 = 240 metros. De fato, um terço do comprimento
da pista mais 40 metros é igual à metade da pista, ou seja, o comprimento 𝐶 da
1

pista, em metros, é tal que 1𝐶+40=1𝐶, ou equivalentemente, 40=(1 − )𝐶=1𝐶. Logo,
3

2

𝐶=40×6=240 metros. (Alternativa D)

Fonte: OBMEP
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Questão 18 (2015) - Júlia dobrou várias vezes uma tira retangular de papel com 3
cm de largura, como na figura. Todas as dobras formam um ângulo de 45º com os
lados da tira. Qual é o comprimento dessa tira?
A) 21 cm
B) 27 cm
C) 30 cm
D) 33 cm
E) 36 cm

Solução: A figura ao lado mostra como fica a tira se desfizermos a última dobra
realizada por Júlia. Observemos que a fita está com uma sobreposição na região
quadrada indicada pela letra A. Para medir o comprimento da tira, vamos medir os
segmentos indicados na figura, pelas letras P, Q, R, S e T, que compõem a borda
da tira, destacada pela linha preta mais grossa. Para isso, indicaremos o
comprimento de um segmento, em centímetros, escrevendo seus pontos extremos.
Por exemplo, escreveremos PQ para representar o comprimento do segmento que
une os pontos P e Q. Temos:
PQ = 3+4+3 = 10 QR = 5 RS = 3+4+3 = 10 ST = 5+3 = 8
Portanto, o comprimento da tira é igual a 10 + 5 + 10 + 8 = 33 cm. (Alternativa D)

Fonte: OBMEP

45

Questão 1 (2016) - Observe a figura. Qual é a soma dos números que estão escritos
dentro do triângulo e também dentro do círculo, mas fora do quadrado?
A) 10

B) 11

C) 14

D) 17

E) 20

Solução:
Os números que estão escritos dentro do triângulo são: 3, 4, 5, 6 e 7. Os que estão
dentro do círculo são: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 e 10. Deste modo, os que estão dentro do
círculo e do triângulo são: 4, 5 e 6. Como 4 está dentro do quadrado, apenas os
números 5 e 6 satisfazem as condições do enunciado. Somando-os, obtemos 5 + 6
= 11. (Alternativa B)
Fonte: OBMEP
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Questão 4 (2016) - A figura foi construída com triângulos de lados 3 cm, 7 cm e 8
cm. Qual é o perímetro da figura?
A) 60 cm

B) 66 cm

C) 72 cm

D) 90 cm

E) 108 cm

Solução:
1ª solução: Observemos, em primeiro lugar, que o lado BC do triângulo, como na
figura ao lado, mede 7 cm; já o lado AB, sendo maior que o lado AC, mede 8 cm e
o lado AC, sendo o menor, mede 3 cm. Segue, então, que o segmento CD mede 8
– 3 = 5 cm e o perímetro da figura é 6 x 7 + 6 x 5 = 72 cm.
2ª solução: O perímetro de cada um dos triângulos é 3 + 7 + 8 = 18 cm. Cada um
deles tem o lado de 3 cm apoiado em um lado maior de outro triângulo; tanto esse
lado quanto a parte correspondente do outro triângulo não contam para o perímetro
da figura. Desse modo, cada triângulo deixa de acrescentar 6 cm ao perímetro da
figura, que é, então, 6 x 18 – 6 x 6 = 72 cm.
Observemos também que, como os seis ângulos que têm vértice em A são iguais e
eles somam 360º, então, cada um deles mede 360º ÷ 6 = 60º. É um fato notável
que, em um triângulo de lados 3, 7 e 8, o ângulo entre o menor lado e o maior meça
60º. (Alternativa C)

Fonte: OBMEP
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Questão 9 (2016) - Joãozinho fez duas dobras em uma folha de papel quadrada,
ambas passando pelo centro da folha, como indicado na Figura 1 e na Figura 2.
Depois ele fez um furo na folha dobrada, como indicado na Figura 3.

Qual das figuras abaixo representa a folha desdobrada?

A)

B)

C)

D)

E)

Solução:
Iniciamos observando que Joãozinho fez 4 furos na folha desdobrada, uma vez que,
após as duas dobras, o local escolhido para furar tem 4 camadas de papel. A figura
abaixo mostra a posição dos furos após cada desdobra. Observamos ainda que,
após uma desdobra, para cada furo, obtemos dois: um na mesma posição e outro
em posição simétrica à linha de desdobra.

Dentre as figuras das alternativas, apenas a primeira respeita essas simetrias.
(Alternativa A)
Fonte: OBMEP
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Questão 11 (2016) - Alice fez três dobras numa folha de papel quadrada de lado 20
cm, branca na frente e cinza no verso. Na primeira dobra, ela fez um vértice coincidir
com o centro do quadrado e depois fez mais duas dobras, como indicado na figura.
Após a terceira dobra, qual é a área da parte cinza da folha que ficou visível?

A) 70,5 cm2 B) 100,5 cm2 C) 112,5 cm2 D) 162,5 cm2 E) 225,5 cm2
Solução:
Podemos colocar a folha de papel sobre um quadriculado que a divide inicialmente
em 16 quadradinhos iguais. Cada um desses quadradinhos tem área igual a 25 cm2,
pois o lado da folha de papel mede 20 cm. A figura abaixo ilustra essa sobreposição:

Assim, a área da parte cinza que ficou visível é 3 x 25 + 3 x (25/2) = 112,5 cm 2.
(Alternativa C)
Fonte: OBMEP
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Questão 13 (2016) - Abaixo temos uma sequência de figuras formadas por
quadradinhos de 1 cm de lado. Cada figura da sequência, a partir da segunda, é
formada acrescentando-se à figura anterior um retângulo igual ao da Figura 1,
deslocando-o de um quadradinho, ora para cima, ora para baixo, como mostra a
ilustração. Qual é o perímetro da figura com 1 000 quadradinhos?

A) 220 cm

B) 380 cm

C) 400 cm

D) 414 cm

E) 418 cm

Solução 1: Para construir uma figura a partir da anterior, na sequência, basta
acrescentar uma coluna de 10 quadradinhos. A cada vez que isto é feito, são
escondidos 9 lados dos quadradinhos da figura anterior e 9 lados da coluna que
estamos adicionando. Como cada coluna é igual à Figura 1, seu perímetro é 22 cm
e, como desaparecem 9 + 9 = 18 lados de quadrinhos, o aumento do perímetro de
uma figura em relação à anterior é de 22 – 18 = 4 cm. Para obter a figura com 1000
quadradinhos a partir da primeira, precisamos juntar a ela 99 colunas, pois 1 000 –
10 = 990 quadradinhos = 99 colunas de 10 quadradinhos. Logo, o perímetro da
figura com 1 000 quadradinhos é 22 + 99 x 4 = 418 cm.
Solução 2 (necessita do conhecimento de progressões aritméticas): A Figura 1 tem
perímetro igual a 22 cm; a Figura 2 tem perímetro 22 + 4 = 26 cm; a Figura 3 tem
perímetro 22 + 8 = 30 cm, etc. A sequência dos perímetros 22, 26, 30, ... é uma
progressão aritmética de razão 4 e primeiro termo 22. A Figura 1 tem 10
quadradinhos, a Figura 2 tem 20 quadradinhos, a Figura 3 tem 30 quadradinhos,
etc. Podemos concluir que a figura formada por 1000 quadradinhos é a figura de
número 1000 ÷ 10 = 100 na sequência das figuras. Logo, seu perímetro é o
perímetro do 100º termo da sequência de perímetros, igual a 22 + (100 – 1) x 4 =
418 cm. (Alternativa E)
Fonte: OBMEP

