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UM ESTUDO DE GRUPOS DO PONTO DE VISTA GEOMÉTRICO 
 

ANA PAULA BRANDÃO DE MELO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS 
ALLAN EDLEY RAMOS DE ANDRADE - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS 

 
A teoria de grupos em geral é de difícil assimilação por parte dos alunos ingressantes dos cursos 
de Matemática, essa dificuldade deve-se em muito à falta de abstração dos mesmos. Tendo essa 
dificuldade como obstáculo, buscamos desenvolver um trabalho sobre grupos usando um enfoque 
geométrico.  Estudar conceitos importantes da teoria de grupos tais como isomorfismos e grupos 
de simetria, com enfoque nos grupos de simetria do tetraedo, pirâmide de base dodecaédrica e 
placa hexagonal.  O trabalho é resultado de uma pesquisa teórica, desenvolvida através de 
discussões do tema com o orientador, bem como apresentações de seminários semanais. O 
estudo e as atividades desenvolvidas foram avaliados através da apresentação de seminários de 
discussão.   Foi feita a leitura e discussão dos temas Grupos, Permutações e Simetrias no capítulo II 
em ``Introdução à Álgebra", editora: Projeto Euclides(2003), capítulo V em ``Elementos de 
Álgebra" editora: IMPA(2005) e capítulos IV,VI,VII em ``Groups and symmetry" editora: Springer-
Verlag (1988), dos quais foram estabelecidos resultados e conceitos importantes tais como 
isomorfismos e grupos de simetria, com enfoque nos grupos de simetria do tetraedo, pirâmide de 
base dodecaédrica e placa hexagonal. Primeiro foi feito uma abordagem do grupo de permutações 
S_{n}, e do subgrupo das permutações pares A_{n}. Depois realizamos o estudo dos grupos de 
simetria do tetraedro, pirâmide de base dodecaédrica e placa hexagonal. Em seguida, realizamos o 
estudo sobre isomorfismos de grupos e propriedades dos isomorfismos. Por fim realizamos a 
classificação dos referidos grupos de simetria.  Neste trabalho, vimos que o grupo de simetria do 
Tetraedro é isomorfo ao subgrupo das permutações pares A_{4} de S_{4}, o grupo de simetria da 
pirâmide de base dodecaédrica é isomorfo ao grupo cíclico Z_{12} e o grupo de simetria da placa 
hexagonal é isomorfo ao grupo diedral D_{6}.          
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UM ESTUDO SOBRE DESIGUALDADES ABORDANDO INTERPRETAÇÃO GEOMÉTRICA E APLICAÇÕES 
 

VALERIA GAMARR DE ANDRADE - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS 
EUGENIA BRUNILDA OPAZO URIBE - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS 

 
O uso de desigualdades conhecidas para obter soluções de problemas matemáticos é muito 
comum, assim, as desigualdades são um tema que aparece com bastante frequência em 
problemas de Olimpíadas de Matemática e competições internacionais de Matemática. Por este 
motivo, o estudo de desigualdades e sua aplicação em problemas diversos se torna interessante 
para o futuro professor de Matemática, que poderá utilizar estes conhecimentos em grupos de 
estudos ou projetos de clube de Matemática, por exemplo. O presente trabalho faz parte da 
atividade de pesquisa Tópicos Introdutórios de Matemática que é desenvolvida pelo grupo PET 
Conexões de Saberes - Matemática da UFMS, Campus de Três Lagoas.  O trabalho tem por objetivo 
apresentar resultados de um estudo teórico sobre desigualdades matemáticas importantes.  Foi 
feita uma abordagem através da Resolução de Problemas, dando ênfase à visualização geométrica 
de problemas algébricos, avaliando o desenvolvimento através de seminários para discussão dos 
principais conceitos envolvidos e a resolução de exercícios.  Foram estudadas especificamente a 
desigualdade triangular, abordando sua origem na Geometria euclidiana e mostrando seu uso em 
problemas aplicados, como o da construção de uma central de energia, por exemplo. Em seguida 
foi estudada a desigualdade de Cauchy-Shwartz, iniciando para o caso de dois números e sua 
interpretação geométrica associada à área de um retângulo, foi feita a generalização para o caso 
de três números e finalmente para o caso de n números, demonstrando sua validade através do 
Princípio de Indução. Foram estudadas as médias aritmética, quadrática, geométrica e harmónica, 
os tipos de problemas em que cada uma delas aparece, explorando interpretações geométricas e 
problemas de aplicação. Foram estabelecidas também algumas desigualdades entre as médias, 
como por exemplo, a desigualdade das médias aritmética e geométrica e a relação de ambas com 
a média harmônica. No desenvolvimento do trabalho foram obtidos resultados teóricos e práticos, 
através da demonstração de alguns resultados importantes e a exploração de problemas de 
aplicação extraídos de competições internacionais de Matemática, bem como da Olimpíada de 
Matemática realizada no Brasil. O conteúdo explorado neste trabalho aprofunda e complementa o 
conhecimento obtido durante a graduação em um curso de Licenciatura e poderá ser uma 
ferramenta a ser utilizada no exercício futuro da profissão.    Programa de Educação Tutorial     
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ESTUDO DA DINÂMICA POPULACIONAL DA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE 
 

BRUNO ALVES XAVIER - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Através da modelagem matemática podemos simular, estudar e analisar determinado fenômeno. 
Thomas Malthus tentou modelar o crescimento populacional humano por meio da matemática em 
1798, sua hipótese dizia que quanto mais pessoas houvesse em um instante de tempo t, mais 
pessoas teriam no futuro, sem haver fatores que a limitassem. Em sua teoria, Malthus não levou 
em consideração os fatores que poderiam influenciar no crescimento e no decrescimento da 
população. Thomas Malthus chegou à conclusão de que o ritimo de crescimento populacional 
seria maior que o ritimo de produção de alimentos, acarretando na escassez de alimentos e fome 
para as pessoas. Por outro lado, Verhulst acreditava que toda população possui sua auto-
regulação, ou seja, a população tende a crescer até um determinado limite e se estabilizar. Ele 
levou em consideração os fatores naturais, como a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. 
Com base em seus estudos, quando a população está muito pequena a taxa de natalidade deve 
aumentar, fazendo a população crescer, ou a taxa de mortalidade deve diminuir, fazendo a 
população se manter estacionada, havendo dessa maneira a estabilização. Tendo em vista que 
Presidente Prudente é uma cidade de grande porte industrial e cultural, além de sua população 
ser relativamente grande, este trabalho tem como foco principal modelar o crescimento 
demográfico populacional, nos mostrando através dos modelos de Malthus e Verhulst como foi a 
sua trajetória populacional entre os anos de 2003 e 2014. Objetivos gerais: Avaliar, por meio de 
números e gráficos, o comportamento da dinâmica populacional da cidade de Presidente 
Prudente, entre os anos de 2003 e 2014, visando observar as semelhanças e as diferenças no 
comportamento dos modelos matemáticos aplicados nessa análise. Objetivos específicos: 
Concluir, através de resultados, qual dos modelos foi capaz de apresentar resultados mais 
próximos da realidade. Inicialmente será realizada obtenção de dados relacionados à população 
da cidade estudada. Em seguida, os dados serão modelados com o modelo de crescimento 
exponencial, sendo anotados os resultados. O próximo passo será a modelagem dos mesmos 
dados, utilizando o modelo logístico de Verhulst. A simulação da dinâmica populacional e os 
gráficos serão feitos computacionalmente através do software MATLAB. Por fim, após a finalização 
no processo de modelagem, os resultados serão tabelados e apresentados por meio de tabelas e 
gráficos.            
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A IMPORTÂNCIA DE PARTICIPAR DE UMA OLIMPÍADA DE MATEMÁTICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

BEATRIZ CAMARGO DE BARROS BARRETO - COLÉGIO ÀTOMO 
MARIA GABRIELA BILIU BRAZ - COLÉGIO ÁTOMO 

MARIA NILDA DE BARROS BARRETO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

No Brasil, O Instituto Brasileiro de Matemática Aplicada organiza anualmente Olimpíadas de 
Matemática para alunos do Ensino Fundamental e Médio. O Colégio Átomo de Presidente 
Prudente(SP) incentiva seus alunos a participarem, promovendo aulas para treinamento, em que 
há resolução de exercícios e desenvolvimento de técnicas para melhor desempenho dos alunos 
em tais provas. Como alunas participantes da Olimpíada Brasileira de Matemática(OBM), 
entendemos que é importante a divulgação desta atividade como recurso para melhor formação e 
preparação para provas futuras como o ENEM. O objetivo do trabalho é relatar a experiência de 
duas alunas de um colégio privado na participação da Olimpíada Brasileira de Matemática e sua 
contribuição para a formação geral dos alunos.     Nossa experiência na prova de conhecimentos 
em Matemática tem contribuído tanto para o preparo para outros níveis de formação, quanto 
para melhorar nossa capacidade de resolução de problemas e uso de pensamento lógico      No 
ano de 2015, inscrevemo-nos na edição brasileira da Olimpíada de Matemática em nosso colégio. 
Foram meses de preparação e estudos acompanhados pelo professor da disciplina de Matemática, 
Ricardo Toshio. Resolvíamos exercícios com graus de dificuldade cada vez maiores. Ao longo do 
preparo, fomos percebendo o quão importante essa oportunidade seria para nossa formação e 
nos estimulamos a ir em frente, apesar de muitas dificuldades nos treinos. Participamos das 
provas e, como resultado, uma foi até a final da edição paulista e a outra chegou a 2ª fase da 
edição brasileira. Estimuladas pelo bom resultado, continuamos o preparo para a edição 2016 com 
o objetivo de melhorar nossa colocação.A experiência aqui relatada mostra que atividades extra 
classes são estratégias importantes no processo ensino aprendizagem de Matemática, pois 
complementam o modelo curricular tradicional e reforçam a autonomia do aluno e o 
desenvolvimento de valores como determinação e comprometimento com sua própria 
formação.     
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BLOCOS TEMÁTICOS DE CONTEÚDO NOS DOCUMENTOS OFICIAIS PARA ENSINO DE MATEMÁTICA 
 

ERIKA APARECIDA NAVARRO RODRIGUES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 
MESQUITA FILHO - UNESP 

CARLA NEVES CALDERONI - DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PRESIDENTE PRUDENTE 
 

O ensino de Matemática, do 6º ano do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio, é 
organizado por blocos temáticos: os conteúdos são agrupados em categorias, a fim de criar uma 
ordem e garantir uma progressão, a serviço do desenvolvimento de habilidades e competências 
nos educandos. No entanto, não há regularidade na definição de tais blocos, quando analisamos e 
comparamos, no Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino da Região de Presidente Prudente, os 
PCN, o Currículo do Estado de São Paulo (CESP) e a proposta em construção pela Base Nacional 
Comum (BNC).  Nosso objetivo é apresentar os resultados da comparação de tais documentos, 
proporcionando reflexão acerca das prioridades e concepções de cada um deles em relação à 
aprendizagem de Matemática, destacando em que ponto eles dialogam e em que ponto divergem, 
causando desafios ao professor que atua na escola pública.     Em linhas gerais, os resultados 
mostram uma irregularidade no agrupamento dos conteúdos, visto que há 4 blocos nos PCN, 3 
blocos no CESP e 5 blocos na BNC. Nos PCN os conteúdos são agrupados em: Números e 
Operações, Espaço e Forma, Grandezas e Medidas e Tratamento da Informação. Enquanto no 
CESP a diferença consiste na definição de apenas Números, Geometria e Relações, pois o bloco 
temático Tratamento da Informação é considerado inter-relacional, fato que não define com 
clareza em que momentos esses conteúdos serão explorados intencionalmente. Já a BNC, 
apresenta "Álgebra e Funções" como um bloco de conteúdo específico. Quanto às semelhanças, 
há consenso entre os conteúdos dos blocos "Números e Operações" e "Geometria", apesar de 
diferirem em suas nomenclaturas. Diante disso, o desafio do professor é o de articular os 
conteúdos e tratá-los de modo adequado a fim de possibilitar o desenvolvimento de habilidades e 
competências nos alunos.     Os eixos de análise são: 1) como os conteúdos são agrupados em cada 
material?; 2) qual concepção de ensino e de aprendizagem se evidencia em cada um deles?; 3) a 
distribuição dos blocos ao longo dos bimestres; 4) quais as semelhanças na organização e na 
concepção dos materiais?; 5) quais as diferenças mais significativas entre eles?; 6) como o 
professor pode interagir com as diferenças?     
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AMPLIACÃO DOS CRITÉRIOS DE DIVISIBILIDADE PARA OUTROS VALORES 
 

ANA PAULA SOUZA SANTOS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS 
RIANNE DOS SANTOS GARCIA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS 

ANTONIO CARLOS TAMAROZZI - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS 
 

       Este artigo é resultado de um trabalho de pesquisa desenvolvido pelo grupo PETMAT - 
Programa de Educação Tutorial da UFMS/CPTL, cujo objetivo é demonstrar os critérios de 
divisibilidade usuais, normalmente encontrados nos livros didáticos brasileiros, a partir do ensino 
fundamental e apresentar critérios para outros números primos. As demonstrações dos resultados 
podem ser construídas a partir de congruências e um lema sobre divisibilidade de um produto a.b, 
onde a e b são números inteiros positivos, primos entre si. Além do interesse do tema para a 
iniciação cientifica dos discentes do grupo PETMAT, o projeto objetiva disponibilizar material 
educativo para aplicação nas escolas.  Programa de Educação Tutorial 
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ANALISE COMBINATÓRIA: UMA APRENDIZAGEM AO CALCULO FINITO DE POSSIBILIDADES DO 
CUBO DE RUBIKS 

 
CHRISTIAN LUZ PELISSARI DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - 

UFMS 
FERNANDO PEREIRA DE SOUZA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS 

 
       O presente artigo é resultado de um trabalho de pesquisa do Curso de Licenciatura em 
Matemática no âmbito do Programa de Educação Tutorial. O objetivo é explorar aspectos 
desenvolvendo o raciocínio lógico e combinatório relacionado à resolução geométrica do Cubo 
Mágico, com intuito de analisar seu comportamento prático, assim buscando auxílios para 
complementar o ensino nas aulas de Matemática, transformando as interessantes para os alunos. 
O desenvolvimento do trabalho se teve, através de estudo teórico, prático e pesquisa 
bibliográfica, envolvendo seminários, exercícios e interpretações de análise combinatória. Após o 
estudo de todas as possíveis soluções combinatórias do Cubo Mágico pode-se notar que com a 
exposição de práticas desperta no aluno a curiosidade e motivação para o aprendizado de 
conceitos matemáticos.  Programa de Educação Tutorial 
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CONGRUÊNCIA E ALGUMAS APLICAÇÕES 
 

RICHARD MARIANO DE SOUZA SILVA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS 
JULIA RAFAELA OTERO GONÇALVES - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS 

FERNANDO PEREIRA DE SOUZA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS 
EUGENIA BRUNILDA OPAZO URIBE - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS 

 
       O presente artigo é resultado de um trabalho de pesquisa de alunos do Curso de Matemática 
no âmbito do Programa de Educação Tutorial, desenvolvido com o objetivo de explorar aspectos 
teóricos e aplicações do cotidiano de congruências. O trabalho foi desenvolvido em grupo através 
de pesquisa bibliográfica e estudo teórico, incluindo seminários, exercícios e interpretações de 
problemas rotineiros, nos quais pode se encontrar congruências em suas aplicações. Será feita 
uma breve introdução sobre congruências e divisibilidade, e em seguida, algumas aplicações do 
mesmo, como por exemplo, verificação dos dois últimos dígitos do CPF de uma pessoa, o ultimo 
digito do ISBN, entre outras aplicações.  Programa de Educação Tutorial 
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ENSINO DAS CÔNICAS E A PROPRIEDADE REFLEXIVA. 
 

CHRISTOFFER LUCAS BEZÃO SILVEIRA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS 
FERNANDO PEREIRA DE SOUZA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS 

 
       O presente trabalho faz parte de uma pesquisa desenvolvida na Universidade Federal do Mato 
Grosso do Sul, por mim Christoffer Lucas Bezão Silveira aluno do Curso de Licenciatura em 
Matemática e orientado pelo Prof. Dr. Fernando Pereira de Souza. O objetivo do trabalho é 
explorar o ensino das Seções Cônicas e suas propriedades refletoras de maneira a desenvolver 
atividades diversificadas visando à construção do conhecimento, sem deixar de lado o formalismo 
necessário no estudo de Matemática. As atividades desenvolvidas foram elaboradas a partir de 
leitura e compreensão de artigos e monografias sobre o tema, os quais foram estudados através 
de seminários de discussão e do desenvolvimento de exercícios, e também demonstrações das 
construções de cada uma das cônicas. O estudo teórico pode fornecer subsídios para o 
desenvolvimento do conteúdo, bem como para o desenvolvimento da continuação da 
pesquisa.  Programa de Educação Tutorial 
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ESTUDO DE GRUPOS VIA REPRESENTAÇÃO PERMUTACIONAL 
 

LUIS HENRIQUE GABRIEL DE MACEDO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - 
UFMS 

ANTONIO CARLOS TAMAROZZI - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS 
 

       O estudo de propriedades de um Grupo pode ser feito sem a manipulação direta de seus 
elementos através de técnicas e ferramentas algébricas. Neste trabalho abordamos como pode ser 
desenvolvido o estudo de um grupo finito G, via representação em grupos de permutações, as 
chamadas representações permutacionais. A ferramenta utilizada neste processo é um 
homomorfismo, definido a partir de G que, combinado com outras técnicas como, núcleo, grupos 
quociente e o Teorema de Sylow, revelam propriedades importantes de G, como avaliação de 
subgrupos e a existência de subgrupos normais. Exploramos, neste trabalho, representações 
permutacionais a partir de conjugações dos elementos de G, classes laterais e subgrupos 
conjugados.  PET / FNDE 
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ESTUDO SOBRE GRAFOS E ALGUMAS APLICAÇÕES 
 

ELIAS DE OLIVEIRA BOAVENTURA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS 
EUGENIA BRUNILDA OPAZO URIBE - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS 

 
       O presente artigo é resultado da atividade de pesquisa de um aluno do Curso de Matemática 
no âmbito do Programa de Educação Tutorial, que teve Grafos como tema de estudo, um tema 
que não é abordado nas disciplinas tradicionais do Curso. Assim, o objetivo principal é apresentar 
resultados do estudo realizado, abordando conceitos, exemplos e aplicações. A metodologia 
constou de pesquisa bibliográfica, estudo teórico e de resolução de exercícios, bem como 
apresentação de seminários. Foram estudados tipos específicos de grafos, correlacionando com 
exemplos práticos no intuito de ratificar a abrangência e eficácia dessa ferramenta. Foi explorada 
a origem da Teoria de Grafos, a Fórmula de Euler, bem como a solução de alguns problemas 
através de interpretação geométrica. Concluímos que, a abordagem histórica e prática é 
importante como elemento motivacional, enriquecimento intelectual e acadêmico dos alunos, 
motivando-os a vislumbrar as possíveis aplicações dos conhecimentos adquiridos.  Programa de 
Educação Tutorial 
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INTRODUÇÃO À LÓGICA MATEMÁTICA COM O JOGO "MEMÓRIA LÓGICA" 
 

AMANDA SANTOS SILVA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS 
ANTONIO CARLOS TAMAROZZI - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS 

 
       O raciocínio lógico foi inserido no ensino fundamental e ensino médio com o intuito de 
despertar o interesse e atenção dos alunos por meio de atividades lúdicas, situações problemas 
desafiadoras e criativas, que possibilitem a aprendizagem e a compreensão de conceitos 
matemáticos e sua aplicação em práticas sociais contribuindo para a sua formação como cidadão. 
O trabalho apresentou uma proposta em forma de jogo como material didático para utilização na 
disciplina "Raciocínio lógico" nas escolas do estado de Mato Grosso do Sul. Discutimos os detalhes 
do desenvolvimento do material, sua aplicação em sala, sua utilização como apoio à esta disciplina 
recém inserida na estrutura curricular dos ensinos fundamental e médio do estado. Apresenta 
também alguns resultados, obtidos através da aplicação em sala de aula. 
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OS AXIOMAS DE HUZITA-HATORI E O ENSINO DA GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA ATRAVÉS DA 
CONSTRUÇÃO DE POLÍGONOS 

 
ODAIR JOSÉ PIN - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS 

EUGENIA BRUNILDA OPAZO URIBE - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS 
 

       O trabalho apresenta resultados de uma atividade de pesquisa de um aluno do Curso de 
Matemática no âmbito do Programa de Educação Tutorial, que visa o estudo dos axiomas de 
Huzita-Hatori: axiomas por meio de dobraduras (origami); e como relacioná-los com o ensino da 
Geometria Euclidiana Plana, de forma útil, agradável e dinâmica para os alunos. A proposta é 
desenvolver uma atividade de revezamento, na qual cada aluno é responsável por uma parte da 
construção geométrica sugerida, desenvolvendo assim o conteúdo básico de geometria plana e o 
estudo de polígonos. O desenvolvimento do mesmo foi realizado através de levantamento 
bibliográfico, estudo teórico, discussões, apresentação de seminários, preparação e elaboração de 
uma oficina, e elaboração do relatório final. Conclui-se que a associação dos axiomas de Huzita - 
Hatori com o básico da Geometria Euclidiana Plana é um método simbólico-cognitivo útil no 
aprendizado e na construção de polígonos, além de ser uma atividade diferenciada e 
divertida.  Programa de Educação Tutorial 
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REDUÇÃO DE RUÍDOS EM SINAIS DE VIBRAÇÕES DE IMPLOSÃO DE BOLHAS NA CAVITAÇÃO EM 
GRANDES DUTOS DE ÁGUA 

 
FERNANDA PAULA BARBOSA POLA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA 

FILHO - UNESP 
IVES RENÊ VENTURINI POLA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - 

UNESP 
 

       Esse trabalho apresenta uma análise matemática dos sinais de vibrações causadas pela 
implosão de bolhas de vapor d'agua presentes no escoamento em grandes dutos de água. Deste 
modo, o objetivo deste estudo foi identificar a duração e a frequência destas vibrações, que são 
importantes para estudos sobre o fenômeno de implosão de bolhas pelas suas consequências. A 
metodologia constou de técnicas de análise de sinais como a medição do sinal original por 
transformadas de Fourier e do espectro de potência para distinguir frequências dos pulsos de 
picos de ruídos. Assim, foi usado o espectrograma do sinal para definir a localização temporal, 
utilizando-se outros parâmetros, de forma a aumentar sua resolução temporal. Para a 
determinação da localização temporal dos pulsos foi construído um filtro passa-baixa em torno de 
cada uma das frequências determinadas, na transformada de Fourier do sinal. Concluímos que 
somando todas as componentes filtradas do sinal obtemos uma aproximação do sinal original sem 
ruídos. 
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TEOREMA DE BROUWER E SUA EQUIVALÊNCIA, NO CASO N = 1, AO TEOREMA DO VALOR 
INTERMEDIÁRIO 

 
VANESSA DE FREITAS TRAVELLO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS 
FERNANDO PEREIRA DE SOUZA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS 

 
       O Teorema do Ponto fixo ocupa lugar de destaque em sua história, sendo objeto de estudo. O 
tema foi inserido como parte de um projeto de iniciação cientifica desenvolvida pela autora como 
uma das atividades do grupo PET/Matemática da UFMS/Campus de Três Lagoas. O 
desenvolvimento do projeto foi realizado através de levantamento bibliográfico, estudo teórico do 
assunto, discussões e apresentações de seminários com a orientação do Professor Doutor 
Fernando Pereira de Souza e elaboração do relatório final. Este trabalho faz-se uma breve 
exposição sobre o teorema do ponto fixo de Brouwer, demonstrando-o para dimensão 1 
utilizando a equivalência ao teorema do valor intermediário. O Teorema do Ponto Fixo de Brouwer 
garante a existência de, pelo menos, um ponto fixo para funções contínuas definidas na bola 
unitária fechada do espaço euclidiano n-dimensional e neste trbalho demonstraremos para o caso 
unidimensional.  CAPES 
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UM ESTUDO SOBRE FUNÇÕES VETORIAIS 
 

ANTONIO DA SILVA GOMES JÚNIOR - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS 
EUGENIA BRUNILDA OPAZO URIBE - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS 

 
       O presente artigo é resultado de uma atividade de pesquisa para a conclusão do Curso de 
Matemática, visando o estudo das funções vetoriais e sua aplicação à demonstração das Leis de 
Kepler. A metodologia escolhida foi a apresentação de seminários associada à resolução de 
exercícios. Foram explorados conceitos de limites, derivadas e integrais de funções vetoriais, bem 
como alguns resultados importantes. Finalmente foram enunciadas e demonstradas as Leis de 
Kepler. Concluímos que o trabalho permitiu o aprofundamento de conceitos conhecidos de 
cálculo, bem como a possibilidade de conhecer tópicos que não são apresentados nas disciplinas 
regulares do curso.  Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), Programa de 
Educação Tutorial (PET) 

 


