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NÚMEROS IRRACIONAIS: ASPECTOS TEÓRICOS E PROPOSTA DE ATIVIDADES PARA O ENSINO 
MÉDIO  

 
JÉSSICA SOARES DE SOUZA  

EUGENIA BRUNILDA OPAZO URIBE  
 

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio recomendam uma escolha criteriosa dos 
conteúdos de Matemática, de maneira que o aluno se aproprie do conhecimento através de um 
processo investigativo, envolvendo situações diversas que permitam a resolução de problemas 
presentes no seu cotidiano. Introduzir o conceito de números irracionais é fundamental para 
realizar a construção do conjunto dos números reais, por esse motivo é um dos conteúdos 
recomendados nessas orientações curriculares. Pesquisas realizadas sobre o ensino-aprendizagem 
de Matemática e resultados de avaliações como o SAEB, por exemplo, mostram os números 
irracionais como uma deficiência dos alunos do ensino básico. Assim, o estudo dos números 
irracionais se torna importante para o futuro professor de Matemática.  O objetivo do presente 
trabalho é apresentar os aspectos teóricos estudados, bem como os resultados obtidos na forma 
de atividades propostas para utilização no ensino básico, tanto em aulas regulares como em 
projetos. O trabalho é resultado de uma pesquisa teórica desenvolvida no âmbito do Programa de 
Educação Tutorial, a partir da leitura e discussão de artigos e dissertações com abordagens 
diversas, incluindo construções geométricas com utilização de régua e compasso. A avaliação do 
desenvolvimento foi feita através de seminários de discussão.  O estudo realizado incluiu aspectos 
teóricos importantes de maneira a entender conceitos, elaborar demonstrações, bem como 
resolver exemplos e exercícios relacionados aos números irracionais. Foram incluídos os conceitos 
de segmentos comensuráveis e a existência de segmentos incomensuráveis, foi demonstrado a 
partir de uma abordagem geométrica, que o segmento que representa o lado do quadrado e o 
segmento que representa a diagonal do mesmo quadrado são incomensuráveis.  Esse resultado é 
utilizado para mostrar que o conjunto dos números racionais não é suficiente para medir qualquer 
segmento de reta e que existe a necessidade do conjunto dos números irracionais. Foram 
propostas atividades para serem desenvolvidas com alunos de ensino médio referentes aos 
conceitos estudados envolvendo aspectos aritméticos e geométricos. Acreditamos que o conjunto 
dos números irracionais pode e deve ser estudado com maior profundidade durante o ensino 
médio, cabendo ao professor desenvolver esses conteúdos, enfatizando sua importância. Assim, o 
presente trabalho aprofunda e complementa o conhecimento obtido durante o Curso de 
Licenciatura e poderá ser uma ferramenta a ser utilizada no exercício futuro da 
profissão.     Programa de Educação Tutorial     
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INTERVENÇÕES NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA  
 

ÉRIKA APARECIDA NAVARRO RODRIGUES  
CARLA NEVES CALDERONI  

 
O Curso "Ensino e Aprendizagem de Matemática: um olhar para as habilidades e competências do 
Ensino Fundamental" foi proposto aos docentes com base nos resultados da proficiência dos 
alunos em Matemática no SARESP de 2015: dificuldades quanto à compreensão dos números 
racionais, desenvolvimento do raciocínio proporcional e do pensamento algébrico. Tais temas 
propiciam o desenvolvimento da capacidade de argumentar e de fazer conjecturas e 
generalizações, bem como a capacidade de justificar por meio de uma demonstração formal. 
Assim, justifica-se a formação continuada de professores para melhoria do ensino e da 
aprendizagem. Essa ação teve como objetivo promover o estudo acerca dos processos de ensino e 
de aprendizagem da Matemática, com foco nas habilidades, tais como reconhecer diferentes 
representações de um mesmo número racional, reconhecer situações que envolvam 
proporcionalidade e expressar algebricamente a generalização de padrões, com intuito de planejar 
boas intervenções. Além disso, subsidiar os professores com estudos teóricos e atividades práticas 
sobre os temas que contemplam as habilidades de menor domínio.    O curso favoreceu o 
aprofundamento de conhecimento dos processos de ensino e de aprendizagem da Matemática, 
proporcionando reflexões a respeito das práticas desenvolvidas em sala de aula, bem como 
ofereceu diferentes estratégias metodológicas que contribuíram para que os docentes as 
desenvolvessem com os alunos de maneira lúdica e construtiva. Diante disso, com a socialização 
das atividades desenvolvidas pelos professores em sala de aula, foi possível observar o 
planejamento de boas intervenções que contribuíram para a aprendizagem dos alunos.     Os 
temas desenvolvidos foram: Números Racionais, exploração das habilidades referentes a 
representações, operações, localização na reta numérica e situações-problema desse conjunto 
numérico; Proporcionalidade, reflexão sobre as ideias de proporcionalidade e análise das 
situações de aprendizagem em que esse assunto é formalizado no 7º ano, bem como é 
fundamental para os estudos posteriores; Pensamento Algébrico, estudo sobre a construção do 
pensamento algébrico, análise das atividades propostas no material de apoio do Currículo de 
Matemática e como desenvolvê-las a fim de facilitar a construção desse conhecimento pelos 
alunos. Ao final do estudo de cada tema, os docentes tiveram sugestões de atividades práticas e as 
construíram para desenvolverem em sala de aula.    
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JOGO BATALHA NAVAL: UM RECURSO PARA O ENSINO DE MATRIZES  
 

PÂMELA CATARINA DE SOUSA BRANDÃO  
CLAUDENICE TEIXEIRA MAGALHÃES  

TAYLA DA SILVA CORRÊA DE FREITAS  
EUGENIA BRUNILDA OPAZO URIBE  

 
O ensino de Matemática no Brasil enfrenta uma série de dificuldades e desafios, evidenciados 
pelos resultados de diversas avaliações tanto nacionais quanto internacionais. Por esse motivo, a 
busca por metodologias alternativas para uso em sala de aula é uma preocupação constante de 
professores de Matemática, seja como motivação para a introdução de conteúdos, quanto para 
fixação de conceitos e propriedades. . O objetivo do presente trabalho é relatar uma atividade de 
ensino vinculada ao trabalho de dissertação de mestrado sobre metodologias alternativas para o 
ensino de matrizes de uma das autoras, desenvolvida em conjunto com duas alunas do Curso de 
Licenciatura em Matemática do CPTL/UFMS e bolsistas do Programa de Educação Tutorial.    Os 
alunos ficaram muito interessados, participaram ativamente da aula, acostumando rapidamente 
com a notação matricial e os elementos da matriz. Tanto a professora como os alunos fizeram uma 
avaliação muito positiva da atividade realizada.    CAPES. Programa de Educação Tutorial A 
atividade desenvolvida foi a aplicação do jogo Batalha Naval a duas turmas de segundo ano de 
ensino médio de uma escola estadual da cidade de Três Lagoas/MS. O jogo foi construído baseado 
numa descrição existente no Portal do Professor, com algumas modificações, e foi utilizado para 
reconhecer os elementos que compõem uma matriz, bem como construir matrizes de acordo com 
condições estabelecidas previamente. Para o desenvolvimento do jogo, cada turma foi dividida em 
quatro grupos e cada grupo foi dividido em duas equipes, foi explicada a construção do tabuleiro 
que seria utilizado, bem como as regras do jogo e foram entregues pequenas peças representando 
as embarcações participantes da batalha, entre as quais estavam incluídos porta-aviões, 
hidroaviões, fragatas e navios de guerra. Cada equipe construiu o tabuleiro que utilizaria seguindo 
a indicação da professora dada em termos de dimensão de matrizes; em seguida, cada equipe 
escolheu o posicionamento das embarcações. Finalmente, deram início à batalha naval "atirando 
nas embarcações da equipe contrária" através da tentativa de identificação da posição de cada 
uma delas anunciada utilizando notação matricial.     
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RESPONSABILIDADE PETIANA: PET CONEXÕES MATEMÁTICA E COMUNIDADE  
 

ANA PAULA BRANDÃO DE MELO  
ODAIR JOSÉ PIN  

EUGENIA BRUNILDA OPAZO URIBE  
 

Considerando a missão da UFMS de desenvolver, difundir e socializar o conhecimento por meio do 
ensino, da pesquisa, da extensão e da prestação de serviços e promover a formação integral e 
permanente dos cidadãos, o Grupo PET Conexões de Saberes - Matemática/CPTL/UFMS 
desenvolve a atividade PET Conexões Matemática e Comunidade desde 2011. O objetivo da ação é 
a realização de palestras e atividades de popularização da Matemática, para crianças, jovens e 
adultos, bem como a divulgação da missão da UFMS junto à comunidade.    Durante os encontros 
foi possível perceber que o publico de diversas faixas etárias mostra muito interesse, não apenas 
em participar das atividades propostas a eles, mas também no possível ingresso ao ensino 
superior. Essa atividade contribui para uma maior integração entre o PETiano e a sociedade, ajuda 
a consolidar a formação dos alunos envolvidos através da reprodução de conhecimento a um 
publico fora da universidade, proporcionando experiências que contribuem muito para a futura 
atividade docente.    Programa de Educação Tutorial Para alcançar o objetivo, foi preparado um 
conjunto de slides para compor uma palestra, que pode ser apresentada a jovens e adultos. A 
palestra foi dividida em duas partes, a primeira dedicada a incentivar a permanência na escola, no 
caso de jovens, de forma a se preparar para o ingresso no Ensino Superior e se qualificar para a 
futura vida profissional, bem como incentivar adultos a realizar um curso superior. É abordada 
ainda a realidade da nossa IES, os cursos oferecidos e possibilidade de bolsas, mostrando assim 
que é possível o acesso e permanência qualificada no Ensino Superior. A segunda parte é dedicada 
às contribuições da Matemática para o desenvolvimento do conhecimento humano, mostrando, 
através de imagens, problemas que têm sido resolvidos com o uso da Matemática. A palestra é 
montada a partir dos slides preparados levando em consideração características do público alvo 
de cada apresentação. Após a palestra são desenvolvidas atividades lúdicas, envolvendo jogos, 
mágicas e curiosidades baseados em conteúdos matemáticos, mostrando que a Matemática pode 
ser atraente e divertida. A atividade é realizada na cidade de Três Lagoas - MS e já promoveu 
encontros com alunos e professores de diversas escolas públicas, um grupo de jovens da Igreja 
Matriz, um grupo de aproximadamente sessenta mulheres trabalhadoras de uma fábrica de 
confecções e três projetos sociais da Prefeitura Municipal que atendem crianças entre 8 e 13 
anos.     
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EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS: ESTUDO DE CASO  
 

BRUNO CLAUDINO DOS SANTOS  
VIVIANE COLUCCI BOROMELO  

VITÓRIA MARIA ALMEIDA TEODORO DE OLIVEIRA  
FELIPE BORINO GIROLDO  

LETICIA DARLLA CORDEIRO  
 

       Existem muitas ferramentas matemáticas de grande importância e utilidade relacionadas a 
modelagem matemática, que podem ser utilizadas em muitos tipos de situações quando se trata 
de solucionar diferentes problemas e situações nas mais diversas áreas conhecidas pelo homem. O 
objetivo desse trabalho é apresentar a solução de um problema de valor de contorno, contendo 
um caso particular de uma equação diferencial parcial do calor, utilizando para isto, algumas 
ferramentas matemáticas conhecidas, dentre elas o método da separação de variáveis, a 
transformada de Laplace e a série de Fourier. Essas ferramentas serão aplicadas no estudo de caso 
citado anteriormente e seu resultado analisado para garantir uma solução 
satisfatória.  Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
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EQUAÇÕES DIOFANTINAS NÃO LINEARES  
 
MARCUS VINÍCIUS RIBEIRO BERNARDO SILVÉRIO  

FERNANDO PEREIRA DE SOUZA  
ANTONIO CARLOS TAMAROZZI  

 
       Um tópico na teoria dos números é o estudo de equações com coeficientes inteiros. Esse 
estudo é chamado de Equações Diofantinas, pois a sua investigação se refere ao matemático 
grego Diofanto de Alexandria. Do algoritmo de Euclides decorre a possibilidade de se estudar um 
tipo especial de equação: as equações diofantinas lineares. Neste trabalho apresentaremos um 
estudo de duas equações diofantinas não lineares, tais equações exige um conhecimento sobre 
números complexos que será abordado durante o texto.  Programa de Educação Tutorial 
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FILTROS CÔNICOS COM CAPACIDADE MÁXIMA  
 

RICHARD MARIANO DE SOUZA SILVA  
FERNANDO PEREIRA DE SOUZA  

EUGENIA BRUNILDA OPAZO URIBE  
 

       O presente artigo é resultado de um trabalho de pesquisa de um aluno do Curso de 
Matemática no âmbito do Programa de Educação Tutorial, desenvolvido com o objetivo de 
explorar aplicações matemáticas relacionadas com otimização de grandezas no parâmetro 
industrial. O trabalho foi desenvolvido através de pesquisa bibliográfica e estudo teórico, incluindo 
seminários, exercícios. Será trabalhado a aplicação da matemática em função da projeção de 
filtros cônicos com capacidade máxima, levando e consideração o caso com descarte e sem 
descarte.  PET - Programa de Educação Tutorial 
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MODELO DE CLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA PARA O ÍNDICE DE CONICIDADE VIA REDES NEURAIS 
ARTIFICIAIS (RNAS)  

 
GIOVANA XAVIER PINTO  

JHONATAN CABRERA PIAZENTIN  
 

       A concentração de gordura na região abdominal está intimamente ligada a risco de doenças 
cardiovasculares e metabólicas. Para isso o índice de conicidade (IC) representa um indicador de 
obesidade abdominal, sendo considerado um bom indicador para avaliar os fatores de risco 
cardiovasculares. Diante disso algumas ferramentas computacionais como as redes neurais 
artificiais (RNAs) vem sendo utilizada com a finalidade de analisar dados de modo inovador. O 
objetivo deste estudo foi obter o (IC) por meio das (RNAs) utilizando como variáveis de entrada 
peso, altura e circunferência da cintura e como variável de saída, partes das amostras do (IC). A 
metodologia constou em uma coleta de dados para obtenção das variáveis, sendo que a rede 
utilizada para este trabalho foi a Multilayer Perceptron com algoritmo backpropagation para fase 
de treinamento da rede. A rede teve um bom desempenho com erro de 6.69x10-3 para o 
treinamento e 7.10x10-3 para o diagnóstico. 
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MÉTODO DE FATORAÇÃO LU PARA SOLUÇÃO DE SISTEMAS LINEARES  
 

NATALIA RODRIGUES DA SILVA  
FERNANDO PEREIRA DE SOUZA  

EDIVALDO ROMANINI  
 

       Quando lidamos com resolução de sistemas lineares, é comum analisar não apenas um 
sistema linear AX=B, mas sim muitos sistemas lineares onde só varia a matriz B, sendo mantida 
inalterada a matriz dos coeficientes, por exemplo, no cálculo de auto-vetores de uma 
transformação linear. O método de Eliminação de Gauss consiste em efetuar transformações 
elementares sobre as equações de um sistema AX=B, até obter um sistema triangular superior, 
UX=C, equivalente ao sistema dado, sistema esse resolvido por substituições retroativas. O 
método de Gauss obrigaria a resolvermos tudo desde o início, para cada nova matriz B. 
Alternativamente, a fatoração LU de A, aproveita quase tudo que já foi feito, permitindo que a 
solução de cada novo sistema, onde só variou o lado direito B, se dê rapidamente. O presente 
trabalho é resultado de um estudo de iniciação científica do Curso de Licenciatura em Matemática 
no âmbito do Programa de Educação Tutorial (PET). Neste trabalho, o objetivo é apresentar o 
método de eliminação de Gauss com pivotamento parcial, o algoritmo para resolução de sistemas 
lineares triangulares e o método de fatoração LU da matriz dos coeficientes.  Programa de 
Educação Tutorial 
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PROBLEMAS DO COTIDIANO QUE ENSINAM GEOMETRIA  
 

CHRISTIAN LUZ PELISSARI DE OLIVEIRA  
RICHARD MARIANO DE SOUZA SILVA  

FERNANDO PEREIRA DE SOUZA  
EUGENIA BRUNILDA OPAZO URIBE  

 
       O objetivo do presente trabalho é apresentar um grupo de problemas do cotidiano que podem 
ser utilizados em sala de aula para o ensino de diversos tópicos de Geometria. Os problemas 
escolhidos foram publicados pela revista do Professor de Matemática em edições distintas e foram 
estudados como parte das atividades de um projeto de pesquisa coletivo, desenvolvido no período 
2015-2016, no âmbito do Programa de Educação Tutorial, denominado "Matemática, Aplicações e 
Interdisciplinaridade". Explorar e resolver estes problemas permitiu uma discussão sobre os 
conteúdos envolvidos, estratégias de resolução, possíveis variações dos problemas originais, bem 
como um trabalho integrado entre PETianos das diversas séries do Curso de Licenciatura em 
Matemática.  Programa de Educação Tutorial (PET) 
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RESOLUÇÕES ALTERNATIVAS PARA ALGUNS PROBLEMAS DE INDUÇÃO FINITA  
 

LUIZ HENRIQUE DE LIMA CORRÊA  
MAURÍCIO DOS SANTOS FERREIRA  

ANTONIO CARLOS TAMAROZZI  
 

       O método de Indução Finita é uma técnica de demonstração de proposições matemáticas 
utilizado para validar diversos resultados no universo dos números naturais. Neste trabalho 
procuramos mostrar que algumas resoluções de problemas de Indução Finita podem ter 
resoluções alternativas e não convencionais. Muitas vezes a resolução intuitiva pode ser 
substituída por uma resolução mais complexa, que, no entanto, evidencia técnicas interessantes 
da Matemática não observados nas técnicas tradicionais de indução. Exemplos neste sentido, são 
casos de igualdades formadas por somas, onde os passos indutivos são aplicados na somatória e 
não na expressão condensada resultante.  Fnde 
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SUPERLOGO E DESENHOMETRIA: FORMAS DIFERENCIADAS DE APRENDER GEOMETRIA  
 

ODAIR JOSÉ PIN  
EUGENIA BRUNILDA OPAZO URIBE  

 
       O trabalho apresenta resultados de uma atividade de pesquisa desenvolvida na área da 
educação, com o objetivo de contribuir com o ensino de geometria, através de recursos didáticos 
manipuláveis e o uso da tecnologia. A proposta é aliar o uso do software SuperLogo, que possui 
uma interface simples e lúdica, com um jogo inovador baseado na linguagem matriz desse 
software, buscando com isso atrair o aluno para o ensino de geometria e desenho geométrico. A 
pesquisa foi desenvolvida através de levantamento bibliográfico, estudo teórico, discussões, 
apresentação de seminários, preparação de uma oficina com os alunos do curso de Matemática e 
elaboração do relatório final. O objetivo agora é estudar os impactos diretos que o SuperLogo e o 
jogo causam nas escolas e no ensino de Matemática em geral.  Programa de Educação Tutorial 
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UMA INTRODUÇÃO AOS GRUPOS SOLÚVEIS  
 

LUIS HENRIQUE GABRIEL DE MACEDO  
ANTONIO CARLOS TAMAROZZI  

ROBERTO JUNIOR DIAS  
ANA PAULA SOUZA SANTOS  

 
       A teoria dos Grupos ocupa uma parte importante da Álgebra abstrata, sendo sua origem 
advinda do estudo das equações algébricas. Neste processo, a resolução de equações por meio de 
radicais está relacionada ao conceito de solubilidade de certos grupos associados. Por outro lado, 
o conceito de solubilidade tem interesse próprio, constituindo-se uma medida da comutatividade 
de um grupo. Neste trabalho desenvolvemos o conceito introdutório de grupos solúveis e 
exploramos algumas propriedades associadas. O trabalho é um dos resultados de projetos de 
iniciação científica do Programa de Educação Tutorial (PET), vinculado ao curso de Matemática da 
UFMS. Campus de Três Lagoas. Nos projetos de iniciação científica, os alunos do PET, exploram 
tópicos avançados da Matemática que objetivam a iniciação à pesquisa, como também o 
desenvolvimento do tema como contribuição à formação dos demais alunos da graduação na 
área.  FNDE 

 


