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1 RESUMO

O curso teve como objetivos: preparar as alunas para as provas de seleção para o
ingresso  em  universidades  públicas,  motivá-las  a  estudar  matemática  e  desenvolver
estratégias para resolução de problemas. No primeiro semestre do projeto foram estudadas
questões de vestibulares organizadas por listas de exercícios com conteúdos específicos,
visando  a  discussão  e  apresentação  das  resoluções  das  questões  pelas  alunas  nos
encontros presenciais  (anexos 1,  2,  3 e 4).  No segundo semestre foram abordados os
conteúdos de geometria plana e espacial, através da oficina “Geometrizando”, que consiste
em uma modelagem geométrica para estimar comprimentos, áreas e volumes em regiões e
edifícios  encontrados  no  “Google  Maps”,  utilizando  o  software  de  geometria  dinâmica
GeoGebra e outros recursos tecnológicos (anexo 5).

2 INTRODUÇÃO

As atividades  desenvolvidas  durante  o  curso  foram divididas  em duas partes:  a
primeira parte, mais teórica, desenvolvida no 1º semestre do curso, contemplou questões
múltipla escolha com o foco na resolução de problemas. A segunda parte, mais prática,
desenvolvida no segundo semestre do curso, contemplou a modelagem geométrica, dando
ênfase a investigação matemática através do uso de ferramentas computacionais.

3 PRIMEIRO SEMESTRE

A primeira parte do projeto teve como objetivo trabalhar conteúdos de matemática
estudados no ensino fundamental e médio, em uma dificuldade acima do que normalmente
se  trabalha  em  uma  sala  de  aula  convencional,  focando  o  trabalho  na  resolução  de
problemas. As atividades foram organizadas em listas de exercícios, em um total de 4 listas,
organizadas por conteúdos específicos que foram discutidos e os exercícios resolvidos em
conjunto com as alunas do projeto. Cada lista de exercícios foi trabalhada durante duas
semanas, em dois encontros presenciais, nas quartas-feiras, no horário das 13 h às 15 h. 

A  primeira  lista  contém  questões  múltipla  escolha  sobre  matemática  básica,
estudada no ensino fundamental. Trata-se de problemas envolvendo porcentagens, razões
e  proporções,  e  problemas  diversos  com  frações.  Para  a  resolução  das  questões
necessitam-se  como  requisitos:  as  4  operações  básicas,  operações  com  frações,
porcentagem, grandezas proporcionais, sequências, números racionais, etc. Consideradas
as  questões  com  menos  pré-requisitos  para  resolução  nas  diversas  provas  onde  são
encontradas  (mais  fáceis).  Porém  são  questões  que  requerem  um  raciocínio  lógico
aprimorado, uma contextualização comumente não aplicada no ensino fundamental, uma
abstração matemática que só é desenvolvida na prática (anexo 1).
 A segunda lista de exercícios apresenta questões relacionadas com funções afins.
Essas questões utilizam, em geral, como resoluções: a determinação do zero da função, do
coeficiente linear ou taxa de variação, da lei de formação de uma função afim, de um ponto
de interseção de retas, e de coordenadas de um ponto da reta determinada por uma função
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afim. Para resolver as questões envolvendo funções afins foram requeridas, em geral, a
resolução de equações polinomiais do 1º grau ou de sistemas de equações polinomiais do
1º grau com duas equações e duas incógnitas (anexo 2).

A terceira lista de exercícios apresenta questões envolvendo funções quadráticas.
Em geral, requerem como resoluções: a determinação das raízes da função quadrática, das
coordenadas  do vértice  da parábola  determinada  por  uma função quadrática,  da lei  de
formação ou dos coeficientes da lei de formação de uma função quadrática. Para resolver
as questões envolvendo funções quadráticas o requisito básico, em geral, foi a resolução de
equações polinomiais do 2º grau e, em alguns casos, sistemas de equações polinomiais do
1º grau com três equações e três incógnitas (coeficientes) (anexo 3).

A quarta lista de exercícios apresenta questões envolvendo equações e funções
exponenciais.  São resolvidas, em geral,  através da resolução de equações exponenciais
utilizando propriedades da potenciação e radiciação. Em algumas questões é necessário
também a resolução de um sistema de equações não lineares.  Durante a resolução da
quarta lista de exercícios foi preciso fazer algumas intervenções, para rever conteúdos tidos
como requisitos básicos, como as propriedades da potenciação e radiciação (anexo 4).

4 SEGUNDO SEMESTRE

Com o objetivo de estimular o interesse e a participação das alunas, teve-se o foco
do projeto alterado no segundo semestre. No lugar de trabalhar somente com questões de
concurso, escolheu-se trabalhar com modelagem geométrica, procurando tornar o estudo
da geometria em algo prático e interessante, usando ferramentas computacionais como: o
GeoGebra, Google maps, Google Earth, planilha eletrônica, Blender 3D, e aplicativos de
realidade aumentada. Dentre as diversas atividades desenvolvidas no segundo semestre,
destacam-se:

4.1  CÁLCULO  DE  PERÍMETRO  E  ÁREA  DE  REGIÕES  ESCOLHIDAS  NO
GOOGLE MAPS

Foi  solicitado  que  as  alunas  procurassem locais  no  Google  Maps  que  tivessem
formas  geométricas  bem  definidas,  como  polígonos  regulares,  formas  circulares  e
composições de figuras planas que tivessem algum padrão na forma. Posteriormente foi
feita a inserção dessas imagens do Google Maps no GeoGebra, ajustando a escala com a
dos eixos do plano cartesiano. Utilizando as ferramentas disponíveis no GeoGebra para
delimitar as regiões de interesse para obter as medidas necessárias e efetuar os cálculos
de área,  perímetro e outras medidas de interesse. Seguem alguns exemplos de figuras
capturadas no Google Maps e inseridas no GeoGebra:
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Jockey Club do Paraná

Colégio Estadual Hildebrando de Araújo

O 

    

Pentágono, Washington DC
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Plantações no Egito

Os  conteúdos  trabalhados  foram  cálculo  de  área  e  perímetro  de  figuras  planas
poligonais  e  composições  geométricas  circulares,  entre  outras  medidas  de  interesse,
utilizando-se de aplicações da geometria plana e analítica.

4.2 CÁLCULO DE VOLUME DE EDIFÍCIOS DO GOOGLE MAPS ATRAVÉS DO
GEOGEBRA E REPRESENTAÇÕES EM REALIDADE AUMENTADA

Para o estudo de geometria  espacial,  em especial  para o estudo do volume de

prismas  e  composições  geométricas,  foi  utilizada  a  modelagem  geométrica  para  a

reconstrução,  em  ambiente  virtual,  de  edificações  escolhidas  no  Google  Maps.

Posteriormente,  utilizando  o  software  de  realidade  aumentada  “Calculadora  Gráfica

GeoGebra 3D” no Smartphone,  foram feitas as projeções em realidade aumentada das

construções geométricas em uma superfície plana. Segue abaixo um exemplo:

Hospital evangélico



7

Como resultado das atividades desenvolvidas no 2º semestre do projeto Meninas na

Matemática  pelo  colégio  Hildebrando  de  Araújo,  teve-se  a  elaboração  de  uma  oficina

intitulada  “Geometrizando”,  que  consiste  em  um  tutorial  para  a  aplicação  da  referida

modelagem geométrica. Essa oficina foi apresentada ao público no evento “Meninas nas

exatas: por elas para todos” no dia 11 de fevereiro de 2020, Dia Internacional das Mulheres

e Meninas na Ciência, promovido pelo Setor de Ciências Exatas da UFPR (anexo 5).

5 EVENTOS OCORRIDOS DURANTE O CURSO

Além  das  atividades  semanais  ocorridas  durante  o  curso,  teve  significativa

importância  também  para  o  projeto  a  participação  das  alunas  nos  seguintes  eventos

oferecidos pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e instituições associadas, a saber:

• Participaram do evento “UM DIA NA MATEMÁTICA”, promovido pelo PET Matemática e

com o apoio  do  Departamento  e  da  Coordenação  do  Curso  de  Matemática  da  UFPR.

Realizado no dia 05/06/2019 no centro politécnico da UFPR.

 

•  Prepararam  uma  apresentação  para  o  Seminário  de  Acompanhamento  do  Projeto

Meninas na Matemática, no dia 15/07/19, ocorrido no centro politécnico da UFPR.

• Participaram do “XV BRINCANDO DE MATEMÁTICO”, ocorrido entre os dias 16 e 19 de

julho de 2019 no Centro Politécnico. Sendo as atividades promovidas pelos acadêmicos do

PET (Programa de Educação Tutorial) Matemática da UFPR.

•  Participaram de  dois  eventos  científicos  no  Instituto  de  Matemática  Pura  e  Aplicada

(IMPA), o “I ENCONTRO BRASILEIRO DE MULHERES MATEMÁTICAS (I EBMM)” e o “32º

COLÓQUIO BRASILEIRO DE MATEMÁTICA”. As atividades aconteceram de 27 a 31 de

julho de 2019, no Rio de Janeiro.

•  Participaram  do  evento  “MATEMATICATIVA”,  sob  coordenação  das  professoras  do

departamento  de  matemática  da  UFPR:  Dra  Paula  Rogeria  Lima Couto  e  Dra  Ximena

Mujica. Evento realizado no Colégio Estadual Hildebrando de Araújo, no dia 25/09/2019,

nos períodos matutino e noturno.
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• Apresentaram uma oficina e participaram do evento “Meninas nas exatas: por elas para

todos”  no  dia  11  de  fevereiro  de  2020,  Dia  Internacional  das  Mulheres  e  Meninas  na

Ciência, promovido pelo Setor de Ciências Exatas da UFPR.

CONCLUSÃO

O curso, como um todo, teve como objetivo trabalhar conteúdos de matemática do

ensino  fundamental  e  médio  de  uma  forma  normalmente  não  trabalhada  no  ensino

convencional, tentando suprir as lacunas existentes no aprendizado já obtido dos conteúdos

abordados. O objetivo concomitante foi também o de motivar as alunas a se interessarem

por  matemática,  procurando  torná-las  protagonistas  dos  conteúdos  estudados,  e  os

resultados foram mais significativos  quando os conteúdos foram trabalhados através de

investigação  e  modelagem  matemáticas.  A  elaboração  da  oficina  sobre  modelagem

geométrica e a participação nos eventos oferecidos durante o curso contribuíram para o

envolvimento significativo das alunas ao estudo de matemática e demais ciências exatas. 
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ANEXO 1

Lista 1
Matemática básica

1) UFPR- 2016/2017

2) UFPR – 2012/2013

3) UFPR- 2015/2016

4) UFPR- 2015/2016
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5)UFPR- 2014//2015

6)UFPR -2013/2014

7)UFPR – 2012/2013

8) UFRGS – 2019

9)
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10)

11)

12)

13)

14)
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15)

16)

17)

18)
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19)
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ANEXO 2

Lista 2 - Funções afins
1-UFPR- 2016//2017

2-UFPR -2014/2015

3- (Ufes) Uma produtora pretende lançar um filme em fita de vídeo e prevê uma venda de
20.000 cópias. O custo fixo de produção do filme foi R$150.000,00 e o custo por unidade foi
de  R$20,00  (fita  virgem,  processo de  copiar  e  embalagem).  Qual  o  preço  mínimo que
deverá ser cobrado por fita, para não haver prejuízo? 
a) R$ 20,00 b) R$ 22,50 c) R$ 25,00 d) R$ 27,50 e) R$ 35,00

4- (Fuvest) A função que representa o valor a ser pago após um desconto de 3% sobre o
valor x de uma mercadoria é: 
a) f(x) = x - 3 b) f(x) = 0,97x c) f(x) = 1,3x        d) f(x) = -3x   e) f(x) = 1,03x  

5- (Unirio) O gráfico da função y=mx+n, onde m e n são constantes, passa pelos pontos
A(1,6) e B(3,2). A taxa de variação média da função é: 
a) -2 b) -1/2 c) 1/2 d) 2 e) 4 

6- (Cesgranrio) Uma barra de ferro com temperatura inicial de -10°C foi aquecida até 30°C.
O gráfico anterior representa a variação da temperatura da barra em função do tempo gasto
nessa experiência. Calcule em quanto tempo, após o início da experiência, a temperatura

da barra atingiu 0°C. 
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7-(Ufsm) A figura representa o gráfico de uma função do 1º Grau que passa pelos pontos A
e B, onde a≠2. O ponto de interseção da reta AB com eixo x tem abscissa igual a 
a) 1 - a b) a - 2 c) (3a - 12)/(a - 2) d) 4 - a e) 12 - 3a 

8 - (Pucmg) O gráfico da função f(x) = ax + b está representado na figura. 
O valor de a + b é: 
a) -1 
b) 2/5 
c) 3/2
d) 2

9- (Ufrn) Um comerciante decidiu fabricar camisetas de malha para vendê-las na praia, ao
preço de R$8,00 a unidade. Investiu no negócio R$320,00. Sabendo que o lucro(y) obtido é
função  da  quantidade  de  unidades  vendidas(x),  o  gráfico  que  mais  se  aproxima  da
representação dessa função é: 

10- (Ufrn) Na figura a seguir, tem-se o gráfico de uma reta que representa a quantidade,
medida em ml, de um medicamento que uma pessoa deve tomar em função de seu peso,
dado em kgf, para tratamento de determinada infecção. O medicamento deverá ser aplicado
em seis doses. 

Assim,  uma pessoa  que  pesa  85kgf  receberá  em
cada dose: 
a) 7 ml 
b) 9 ml 
c) 8 ml
d) 10 ml 
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11- (Fgv) Um terreno vale hoje R$ 40.000,00 e estima-se que daqui a 4 anos seu valor seja
R$ 42.000,00. Admitindo que o valor do imóvel seja função do 1º grau do tempo (medido
em anos e com valor zero na data de hoje), seu valor daqui a 6 anos e 4 meses será
aproximadamente: 
a) R$ 43.066,00     
b) R$ 43.166,00     
c) R$ 43.266,00
d) R$ 43.366,00
e) R$ 43.466,00 

12- (Fgv) Uma função polinomial f do 1° grau é tal que f(3) = 6 e f(4) = 8. Portanto, o valor
de f(10) é: 
a) 16 
b) 17 
c) 18
d) 19

e) 20 
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ANEXO 3

Lista 3
Funções Quadráticas

1) (Enem) Um boato tem um público-alvo e alastra-se com determinada rapidez. Em geral,  essa
rapidez é diretamente proporcional ao número de pessoas desse público que conhecem o boato e
diretamente proporcional também ao número de pessoas que não o conhecem. Em outras palavras,
sendo R a rapidez de propagação, P o público-alvo e x o número de pessoas que conhecem o boato,
tem-se: R(x) = k.x.(P-x), onde k é uma constante positiva característica do boato. 
Considerando o modelo acima descrito, se o público-alvo é de 44.000 pessoas, então a máxima
rapidez de propagação ocorrerá quando o boato for conhecido por um número de pessoas igual a: 
a) 11.000. b) 22.000. c) 33.000.      d) 38.000.         e) 44.000. 

2)  A  100  m de  um semáforo,  o  motorista  de um automóvel  aplica  os  freios  de modo suave  e
constante, a fim de imprimir uma força de frenagem constante até o repouso. Após a freada, foram
coletados os seguintes dados:

Considerando que a distância do automóvel ao semáforo, no instante de tempo t, é dada
pela função quadrática s(t)  = (1/2)at²  -  vt  + 100, onde a é a aceleração constante imprimida no
instante da freada e v, a velocidade no instante da freada, o tempo necessário para o automóvel
atingir a posição onde está localizado o semáforo é, em segundos, 
a) 4,5     b) 4,6      c) 4,8      d) 4,9      e) 5

3)(Ita)  Os  dados  experimentais  da  tabela  a  seguir  correspondem  às  concentrações  de  uma
substância química medida em intervalos de 1 segundo. Assumindo que a linha que passa pelos três
pontos experimentais é uma parábola, tem-se que a concentração (em moles) após 2,5 segundos é: 

 a) 3,60      b) 3,65      c) 3,70      d) 3,75      e) 3,80 

4) 17. (Ufpe) O custo C, em reais, para se produzir n unidades de determinado produto é dado por: C
= 2510 - 100n + n². Quantas unidades deverão ser produzidas para se obter o custo mínimo?
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5)  18.  (Puccamp)  Na figura  a  seguir  tem-se um quadrado inscrito  em outro  quadrado.  Pode-se
calcular a área do quadrado interno, subtraindo-se da área do quadrado externo as áreas dos 4
triângulos. Feito isso, verifica-se que A é uma função da medida x. O valor mínimo de A é
a) 16 cm²  b) 24 cm²  c) 28 cm²  d) 32 cm²  e) 48 cm² 

6) (Uel) A função real f, de variável real, dada por f(x)=-x²+12x+20, tem um valor
a) mínimo, igual a -16, para x = 6 
b) mínimo, igual a 16, para x = -12 
c) máximo, igual a 56, para x = 6
d) máximo, igual a 72, para x = 12
e) máximo, igual a 240, para x = 20 

7) (Ufmg) Observe a figura.

Nessa  figura,  está  representada  a  parábola  de  vértice  V,  gráfico  da  função  de
segundo grau cuja expressão é 
a) y = (x² /5) – 2x        b) y = x² - 10x c) y = x² + 10x       d) y = (x²/5) – 10x
e) y = (x²/5) + 10x 

8)(Ufpe) O gráfico da função y=ax²+bx+c é a parábola da figura a seguir. 
Os valores de a, b e c são, respectivamente: 
a) 1, - 6 e 0 
b) - 5, 30 e 0 
c) - 1, 3 e 0
d) - 1, 6 e 0
e) - 2, 9 e 0 

9) (Fuvest) O gráfico de f(x)=x²+bx+c, onde b e c são constantes, passa pelos pontos (0,0) e (1,2).
Então f(- 2/3) vale
a) - 2/9     b) 2/9     c) - 1/4     d) 1/4     e) 4 
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10) A figura a seguir representa a trajetória parabólica de um projétil, disparado para cima, a partir do
solo,  com uma certa inclinação. O valor aproximado da altura máxima, em metros, atingida pelo
projétil é:
a) 550        b) 535        c) 510        d) 505        e) 500 
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ANEXO 4

Lista 4 – Equações exponencias e funções exponenciais

1)

2)

3)

4)
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5)

6)

7)

8)
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9)

10)

11)

12)
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13)



 

Geometrizando

Larissa Braga de Freitas Cunha
Dayane Stefane de Vargas Bueno
Letícia de Jesus Sampaio

 Colégio Estadual Hildebrando de Araújo – EFM PROF 
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Objetivo

● Calcular a área de uma região escolhida no Google Maps 
utilizando o GeoGebra.

● Calcular o perímetro de uma região escolhida no Google 
Maps utilizando o GeoGebra.

● Calcular o volume de um edifício escolhido no Google Maps 
com o auxílio do GeoGebra.

● Projetar em realidade aumentada a construção do edifício 
realizada no GeoGebra.

26



  

Área de uma região poligonal

Exemplo:
Qual é a área do Passeio Público?

27



  

● Escolher no Google 
Maps a região que 
deseja-se calcular a 
área.

● Fazer a captura de 
tela da imagem da 
região escolhida

28



  

GeoGebra Clássico 6 29



  

Ajustar a escala dos eixos coordenados do GeoGebra 30



  

● Inserir a imagem 
capturada no 
GeoGebra.

● Configurar a 
imagem para 
transparência em 
50%.

● Alinhar a escala da 
imagem com a dos 
eixos coordenados.

31



  

Construir um polígono delimitando a região que deseja-se calcular a área 32



  

A área do polígono aparecerá na janela 
esquerda do polígono.

Área = 70610,92 m²

33



  

34



  

Perímetro de uma região não poligonal

Exemplo:
Qual é o comprimento da pista de 
atletismo do Colégio Estadual do Paraná?
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Volume de um Sólido Geométrico

Exemplo:
Qual é o volume do prédio principal do 
Hospital Evangélico de Curitiba?
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Estimar a altura do prédio
● Determinar a largura de uma lateral do prédio
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Utilizando uma foto frontal, através de uma regra de 
três simples, determinar a altura aproximada
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Construir no GeoGebra os pentágonos regulares 44



  

Utilizando os vértices dos pentágonos, construir os 
trapézios que compõem a base do prédio.

Através da janela de visualização em 3D, fazer a 
extrusão da base do prédio para a altura obtida.
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Cálculo do volume do prédio:

Área da base = 2596,9 m²

Altura = 22,3 m

Volume = área da base x altura

Volume = 57919,87 m³
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Representação do sólido construído em realidade aumentada

Salve o arquivo no Geogebra Classic e abra-o na 
Calculadora Gráfica GeoGebra 3D no Smartphone. 
Projetar o sólido em uma superfície plana.
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Atividades:

  Utilizando o Google Maps e o GeoGebra, 
vamos calcular a área do passeio público e 
construir o sólido do prédio do Hospital 
Evangélico. 
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           Obrigado pela atenção!
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