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APRESENTAÇÃO DOS CADERNOS DE   

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA – ENSINO FUNDAMENTAL
�

Desde 2005, o Núcleo de Educação Matemática (EdMat) da SMED-PBH, 

composto por professores/as da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte (RME-

BH), vem desenvolvendo, na perspectiva da formação em serviço, diversas ações de 

formação que têm como um dos principais objetivos propiciar que o/a professor/a reflita 

sobre seu fazer matemático, entendendo que esse fazer inclui a seleção de conteúdos, 

as metodologias utilizadas e a relação com o educando (considerando suas 

especificidades de formação).  

Para apresentar as atividades pensadas para essas ações de formação, 

organizamos os Cadernos de Educação Matemática – Ensino Fundamental. Apesar 

dos cadernos abordarem temas diferentes, suas atividades se pautam em três eixos que 

têm forte conexão entre si: a resolução de problemas, os jogos e brincadeiras e a

comunicação nas aulas de matemática (da oralidade ao registro).  

Nesse sentido, acreditamos e esperamos que os Cadernos de Educação 

Matemática o possam ser lidos e discutidos nos planejamentos das aulas, servindo como 

material de apoio à prática e às reflexões do/a professor/a que ensina Matemática nos 

anos iniciais ou finais do Ensino Fundamental. 

Esperamos também que as sugestões e críticas que surjam, no âmbito da escola, 

possam ser enviadas à equipe do EdMat, visando o enriquecimento das propostas 

apresentadas. Salientamos que o EdMat está sempre aberto ao contato e à colaboração 

com a ação docente na sala de aula.  

Equipe Técnica 

Belo Horizonte/2008
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APRESENTAÇÃO DESTE CADERNO
�

Um novo material de apoio ao trabalho do/a professor/a que ensina Matemática 

segue neste caderno, com a discussão de uma proposta tão interessante que é a 

resolução de problemas. 

Resolver problemas é uma ação/atividade interessante? Desafiante? Resolução de 

problemas é uma metodologia de ensino? Resolver problemas é aproximar da atividade 

do dia a dia? 

Podemos dizer sim, a resolução de problemas é tudo isso. Especialmente 

podemos destacar que trabalhar em sala de aula, no ensino de Matemática, com a 

perspectiva de resolução de problemas, favorece uma relação mais positiva dos 

estudantes com a Matemática, criando ambiente favorável a mais aprendizagens. 

Temos considerado que a resolução de problemas alia várias possibilidades, como 

a de introduzir um conhecimento de modo interessante para o estudante, na medida em 

que traz uma situação onde se pode conversar e debater soluções e alternativas. 

Também pode ser um caminho de estender os conhecimentos, ampliando as situações 

em que podem ser utilizados ou estar relacionados. Usamos a apresentação e resolução 

de problemas para consolidar um conhecimento e/ou uma habilidade. 

Assim, acreditando que esse valioso instrumento de trabalho pode enriquecer 

ainda mais a prática pedagógica do/a professor/a, esperamos que o texto que segue 

possa ser um material de apoio lido e discutido nos planejamentos de aulas.  

Samira Zaidan  (FaE/UFMG) 

    Belo Horizonte/2008



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: PROBLEMA OU SOLUÇÃO?    7 

INTRODUÇÃO
�

Nos meses de junho e agosto de 2007, na Rede de Formação do 2º Ciclo/2007, 

organizamos e coordenamos duas oficinas de Educação Matemática intituladas 

“Resolução de Problemas: Problema ou Solução?”. Essas oficinas contaram com a 

participação de aproximadamente quatrocentos e trinta professores/as da RME-BH. 

Apresentamos e discutimos: as perspectivas de Resolução de Problemas; os cinco 

tabus que permeiam a temática; alguns cuidados com a proposição dos problemas em 

sala de aula; as características e funções de diversos tipos de problemas; um novo 

enfoque para o trabalho com os problemas convencionais encontrados nos livros 

didáticos; algumas propostas para formulação de problemas. 

Nesse sentido, convidamos os/as professores/as a “ampliar o olhar” em relação à 

Resolução de Problemas por acreditarmos que ela (...) é um processo rico de condições 

para que os alunos pensem, investiguem, produzam, registrem, usem, façam e apreciem 

matemática, contemplando não somente números e operações, mas todos os campos 

dessa área de conhecimento. (BELO HORIZONTE, 2008, p.169). 

Ao fazer a avaliação das oficinas, os/as professores/as destacaram como pontos 

positivos o material utilizado, a dinâmica proposta nas oficinas e a articulação entre teoria 

e prática. Essa avaliação foi um motivo especial para a elaboração desse caderno, que 

tem como objetivo divulgar as produções dos/as participantes e contribuir para as 

discussões sobre os desafios do ensino de Matemática. 

Equipe Técnica 

Belo Horizonte/2008
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS:
PROBLEMA OU SOLUÇÃO? 

No decorrer das décadas, o ensino e a aprendizagem da matemática foram 

influenciados por diferentes tendências. A Resolução de Problemas tem sido sua 

companheira. Acompanhe algumas dessas manifestações: 

  

1

                                           
1 Disponível em http://paginas.terra.com.br/educacao/calculu/Artigos/Professores/evolucao.htm (consultado 
em 13/02/2008) 

A EVOLUÇÃO(?) DO ENSINO
1

1960 
Um fazendeiro vendeu um saco de batatas por R$ 100,00. O custo foi 4/5 do 
preço de venda. Qual foi o lucro do fazendeiro? 

1970
Um fazendeiro vendeu um saco de batatas por R$ 100,00. O custo foi 4/5 do 
preço de venda, isto é, R$ 80,00. Qual foi o lucro do fazendeiro? 

1970 (Início da Matemática Moderna)
Um fazendeiro trocou um conjunto B de batatas por um conjunto D de dinheiro. 
A cardinalidade do conjunto D é igual a 100 e cada elemento de D vale R$ 1,00. 
Desenhe 10 pontos grandes representando os elementos de D. O conjunto C 
de custo de produção tem dois pontos grandes a menos que o conjunto D. 
Represente C como subconjunto de D e responda: Qual é a cardinalidade do 
conjunto-lucro? 

1980
Um fazendeiro vende um saco de batatas por R$ 100,00. A sua produção custou 
R$80,00 e o lucro foi R$ 20,00. Sublinhe a palavra batata e discuta-a com seus 
colegas. 

1990
Um fazendeiro vendeu um saco de batatas por R$ 100,00. O custo da produção 
foi 0,80 da receita. Na sua calculadora plote o gráfico "receita versus lucro''. 
Use o programa BATATA para determinar o lucro. Discuta o resultado com 
seus colegas de grupo. Escreva um pequeno ensaio analisando esse exemplo 
no mundo real da economia. 

Extraído da Revista do Professor de Matemática da Sociedade Brasileira de Matemática�
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E em 2008, como esse problema ficaria?  

Para entendermos melhor quais seriam as suas características, considerando as 

novas tendências da Educação Matemática, antes, vamos discutir um pouco sobre as 

mudanças de concepções de Resolução de Problemas nos últimos anos. 

1. O QUE É RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS? 

Nos anos 80, principalmente após o fracasso do movimento da Matemática 

Moderna,  a Resolução de Problemas vem sendo eleita pelos/as educadores/as como 

uma das principais tendências para o processo de construção do conhecimento. 

Historicamente, várias interpretações foram formuladas para explicar o que é 

Resolução de Problemas. A educadora matemática Maria Ignez Diniz (2001, p.87 e 88), 

comenta três dessas interpretações, que foram descritas no artigo de Nicholas A. 

Branca2: 

Em 1980, no artigo de Branca, a Resolução de Problemas era 

descrita dentro de três concepções: como meta, processo ou habilidade 

básica. 

A primeira concepção pode ser simplificada como sendo a Resolução de 

Problemas o alvo do ensino de matemática. Conseqüentemente, todo o 

ensino estrutura-se primeiro em preparar o terreno para que depois o aluno 

possa resolver problemas, ou seja, os currículos reforçam a necessidade de o 

aluno possuir todas as informações e os conceitos envolvidos na resolução de 

problemas para que depois possa enfrentá-los. Resumindo, a concepção de 

que se ensina matemática para resolver problemas foi a idéia dominante de 

Resolução de Problemas anterior ao movimento da Educação Matemática e 

ainda predomina, entre matemáticos e cientistas. 

A segunda concepção enfoca a Resolução de Problemas como o 

processo de aplicar conhecimentos previamente adquiridos a situações 

novas. Esse movimento nasce com os trabalhos de Polya (1977) e ganha 

sua maior importância nos anos 70, quando os educadores passam a 

centrar sua atenção sobre os processos ou procedimentos usados pelos 

alunos para resolver problemas. As implicações em termos do ensino 

                                           
2 BRANCA, 1997. 
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passam a ser o enfoque em procedimentos ou passos utilizados para se 

chegar à resposta, enquanto esta perde sua importância. Os trabalhos e as 

pesquisas voltam-se para melhor entender como se resolve problemas, com 

o objetivo de então poder ensinar a outros como fazê-lo. Nessa concepção, 

surge a classificação de tipos de problemas, tipos de estratégias de 

resolução e esquemas de passos a serem seguidos para melhor resolver 

problemas. Assim, o ensino centra-se em ensinar a resolver problemas o 

que, como conseqüência, resultaria em aprender matemática. 

Como habilidade básica, a Resolução de Problemas deve ser 

entendida como uma competência mínima para que o indivíduo possa 

inserir-se no mundo do conhecimento e do trabalho. Ao final da década de 

70 e durante os anos 80, especialmente nos currículos, a Resolução de 

Problemas ganha essa dimensão, na qual surgem indicações claras de que 

todos os alunos devem aprender a resolver problemas e de que são 

necessárias escolhas cuidadosas quanto às técnicas e aos problemas a 

serem usados no ensino. Nessa perspectiva, é preciso considerar os 

problemas que envolvem o conteúdo específico, os diversos tipos de 

problemas e os métodos de resolução para que se alcance a aprendizagem 

de matemática. 

Segundo se pode perceber, as três concepções descritas não se 

excluem, mas apresentam diferentes momentos das pesquisas e 

conseqüentes reflexos nos currículos, nos materiais didáticos e nas 

orientações do ensino.  

Mais recentemente a Resolução de Problemas ganha outra dimensão sendo 

descrita como uma metodologia para o ensino da matemática e como tal passando a ser 

um conjunto de estratégias para o ensino e o desenvolvimento da aprendizagem 

matemática. 

2. PERSPECTIVA METODOLÓGICA
 

A partir da influência de todas essas concepções, as consultoras em Educação 

Matemática Kátia Stocco Smole e Maria Ignês Diniz3 (2001) apresentam uma proposta 

                                           
3 Kátia Stocco Smole é doutora em Educação pela FEUSP, na área de ensino de matemática. Maria Ignez 

Diniz é professora doutora do IME/USP e da FEUSP. Ambas coordenam o grupo de formação e pesquisa 
Mathema, de São Paulo. 
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para o trabalho com a resolução de problemas que amplia a capacidade leitora e 

escritora dos/as alunos/as e foi denominada como perspectiva metodológica. De 

acordo com Diniz (2001, p.89 a 92), essa concepção de Resolução de Problemas:  

(...) corresponde a um modo de organizar o ensino o qual envolve mais 

que aspectos puramente metodológicos, incluindo uma postura frente ao 

que é ensinar e, conseqüentemente, do que significa aprender. 

Primeiramente, a Resolução de Problemas baseia-se na proposição 

e no enfrentamento do que chamaremos de situação-problema. Isto é, 

ampliando o conceito de problema, devemos considerar que a Resolução 

de Problemas trata de situações que não possuem solução evidente e que 

exigem que o resolvedor combine seus conhecimentos e decida pela 

maneira de usá-los em busca da solução.(...) 

Desse modo, a primeira característica da perspectiva metodológica 

da Resolução de Problemas é considerar como problema toda situação 

que permita alguma problematização. Essas situações podem ser 

atividades planejadas, jogos, busca e seleção de informações, resolução 

de problemas não-convencionais e mesmo convencionais, desde que 

permitam o processo investigativo. 

A segunda característica é que o/a aluno/a deve: 

(...) questionar as respostas obtidas e questionar a própria situação inicial. 

Portanto, enfrentar e resolver uma situação problema não significa 

apenas a compreensão do que é exigido, aplicação das técnicas ou 

fórmulas adequadas e a obtenção da resposta correta, mas, além disso, 

uma atitude de “investigação científica” em relação àquilo que está pronto. 

A resposta correta é tão importante quanto a ênfase a ser dada ao 

processo de resolução, permitindo o aparecimento de diferentes soluções, 

comparando-as entre si e tornando possível que alguns dos resolvedores 

verbalizem como chegaram à solução. 

Outro ponto importante desse questionamento é o de provocar uma 

análise mais qualitativa da situação-problema quando são discutidas as 

soluções, os dados e, finalmente, a própria questão dada. 

A perspectiva da Resolução de Problemas caracteriza-se por uma 

postura de inconformismo diante dos obstáculos e do que foi estabelecido 

por outros, sendo um exercício contínuo do desenvolvimento do senso 
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crítico e da criatividade, que são características primordiais daqueles que 

fazem ciência e objetivos do ensino de matemática. 

Por isso, atitudes naturais do aluno que não encontram espaço no 

modelo tradicional de ensino, como é o caso da curiosidade e da confiança 

em suas próprias idéias, passam a ser valorizadas nesse processo 

investigativo. 

Nesse sentido, Diniz (2001, p.95), completa que, na perspectiva metodológica: 

(...) o recurso à comunicação é essencial, pois é o aluno, falando, 

escrevendo ou desenhando, que mostra ou fornece indícios de que 

habilidades ou atitudes ele está desenvolvendo e que conceitos ou fatos 

ele domina, apresenta dificuldades ou incompreensões. Os recursos da 

comunicação são novamente valiosos para interferir nas dificuldades 

encontradas ou para permitir que o aluno avance mais, propondo-se 

outras perguntas ou mudando-se a forma de abordagem. 

3. DERRUBANDO TABUS DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Porém, para trabalhar na perspectiva metodológica, temos que derrubar algumas 

crenças para modificar a visão que os alunos têm do que seja resolver problemas, bem 

como, o trabalho tradicionalmente feito na escola. De acordo com Falzetta (2003): 

Ampliar essa visão implica derrubar tabus. Mais precisamente cinco 

crenças identificadas pelas consultoras em Educação Matemática Kátia 

Stocco Smole e Maria Ignês Diniz com base na observação de escolas 

brasileiras e em pesquisa realizada nos Estados Unidos pela professora 

Raffaella Borasi, da Universidade de Rochester, no início dos anos 1990: 

1ª crença: A resposta de um problema sempre existe, é numérica, única e 

chega-se a ela por um só caminho.  

2ª crença: A resolução deve ser rápida. Do contrário isso indica que não 

se sabe resolver.  

3ª crença: Se errar, não adianta investigar o erro, é preciso começar de 

novo.  

4ª crença: Acerto só vem com esforço e prática para a memorização dos 

procedimentos.  
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5ª crença: Uma questão não pode gerar dúvida, pois o bom professor não 

pode fazer isso com a turma. 

Para desmitificar essas crenças, algumas propostas foram descritas pelo autor: 

Nenhuma ou várias soluções 

Você está na Penha, bairro da zona leste de São Paulo, e 

quer ir a Santo Amaro, na zona sul, num dia de muita chuva. 

São mais de 20 quilômetros. O que fazer?  Ir de ônibus, táxi, carro, 

bicicleta, trem, metrô.  Escolher as principais avenidas ou caminhos 

alternativos para tentar fugir do congestionamento. Tudo isso é possível, 

certo? Mas o que é mais importante? Ponderar várias hipóteses: o dinheiro 

para a condução, a hora do compromisso, pontos de alagamento, locais 

perigosos. A crença de que o enunciado sempre tem resposta, numérica, e 

de que há apenas uma forma correta para chegar até ela é efeito direto do 

uso exclusivo de problemas ditos convencionais na sala de aula. 

Detectar esse tabu não é complicado. Derrubá-lo exige planejamento 

e persistência. O professor Humberto Luis de Jesus, da Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Afrânio de Mello Franco, em São Paulo, fez isso 

no ano passado numa turma de jovens e adultos. Na primeira lista de 

exercícios que passou, Humberto pedia que eles descobrissem apenas a 

operação que resolveria as questões. No meio delas, incluiu um problema 

sem solução. "De início todos ficaram intimidados, não aceitaram a 

pergunta e chegaram a questionar que ‘metodologia de trabalho’ era a 

minha", conta. "Aos poucos perceberam que o raciocínio que eu pedia era 

algo que usamos no trabalho, na vida cotidiana”.A mesma desconfiança 

apareceu em alguns enunciados adiante: "Ana e Júlia têm, juntas, 13 fitas 

para cabelo. Quantas fitas cada uma tem separadamente?" Há várias 

possibilidades de resposta. Ana, uma e Júlia, 12. Ana, duas e Júlia, 11. E 

assim por diante. Mais indignação entre os alunos. Mais uma quebra de 

tabu, pois é possível, sim, existirem problemas para os quais haja várias 

respostas. 

Para mostrar à turma de 3ª série do Liceu Salesiano Nossa Senhora 

Auxiliadora, em Campinas, que um problema pode ser resolvido de várias 

formas, a professora Marina Agostinho Daleffe convida alguns alunos para 

registrar e explicar suas estratégias no "painel de soluções" (o quadro-

negro dividido em partes onde cada aluno apresenta sua resposta). "Isso 
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melhora a autoconfiança deles, pois percebem onde estão errando e onde 

estão acertando — e como melhorar", diz ela. 

Rapidez: devagar todos chegam lá  

Na Matemática, como na vida, quanto mais rapidamente 

você resolver problemas melhor. Mas a agilidade não é 

condição para determinar se alguém sabe ou não chegar a 

uma solução. Para derrubar o tabu de que quem não resolve um problema 

com rapidez é porque não sabe fazê-lo, basta dar tempo aos alunos. No 

Colégio Marista Nossa Senhora da Glória, em São Paulo, a turma de 4ª 

série da professora Ana Cláudia Florindo recebe a cada quinzena um 

desafio matemático. Isso mesmo, 15 dias para resolver uma questão. 

"Eles podem resolver como quiserem, com a ajuda dos pais, dos colegas 

ou perguntando a mim", explica. Esse mesmo trabalho é feito com turmas 

de 5ª série em diante no Marista de Brasília, porém com uma semana de 

prazo. 

No Glória, a antiga caixa de recados, utilizada para troca de 

correspondência como incentivo à escrita e à leitura, deu origem à caixa 

de dúvidas matemáticas, onde todos depositam bilhetes descrevendo as 

dificuldades que encontraram nos problemas. "Com isso avaliamos a 

turma tanto de forma coletiva como individual", afirma a assessora 

pedagógica Maria Paula Nicolini. O resultado é visível. Nem os mais 

tímidos perdem a chance de se manifestar. 

No caminho do erro esconde-se o acerto  

Se errar, não adianta investigar o erro. É preciso começar de 

novo, certo? Errado. Um trabalho eficiente com resolução de 

problemas não combina com a avaliação classificatória. Não é possível 

simplesmente recolher atividades, verificar se a resposta está correta e 

devolver uma nota ao aluno.  No Colégio Marista de Brasília, por exemplo, 

algumas atividades são corrigidas pelos próprios estudantes, que trocam 

os exercícios entre si. "Quando encontram um erro, peço que eles 

procurem onde o raciocínio falhou e expliquem ao colega", conta o 

professor Luiz Otton Dumont Filho, da 6ª série. Outra estratégia utilizada 

por Otton, uma vez a cada semestre, é a avaliação em dois tempos. Assim 

que termina uma prova, Otton devolve a folha de perguntas ao aluno e 
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permite que ele escolha uma questão para refazer e entregar no dia 

seguinte. "A condição, acertada com todos desde o início, é que eles 

mantenham as respostas originais e entreguem a nova solução numa folha 

separada”.O objetivo, segundo Otton, é que o jovem se auto-avalie, 

compare os caminhos que seguiu e encontre a origem do erro. 

Esforço sim, decoreba não  

Uma prova sobre quadriláteros, aplicada pela professora 

Shirleni Mazoni Cavalcanti, da 7ª série do Marista de 

Brasília, sinalizou, há dois anos, que algo estava errado com 

suas aulas de Matemática.  "Na revisão da matéria, os alunos fizeram tudo 

direitinho, mas no fundo eles estavam apenas repetindo algo que não 

haviam entendido. Na prova, com questões diferenciadas, vieram as 

respostas mais estapafúrdias", conta. Shirleni percebeu que os alunos 

estavam somente tentando decorar os conceitos (apostando na crença de 

que a memorização é tudo). 

O problema não acontecia somente nas aulas de Shirleni. Mudar a 

postura de ensino foi o primeiro passo. "Começamos a realizar encontros 

periódicos entre professores de séries diferentes", lembra-se ela. No 

primeiro momento, para saber o que cada um estava fazendo. Depois para 

planejar o trabalho de forma continuada. "Uma dificuldade que tive foi a de 

dar voz aos alunos", admite Luiz Otton. "Eu achava que poderia perder o 

controle da sala, não aceitava uma aula barulhenta, mas fui percebendo 

que eles conversavam sobre Matemática, trocando idéias, colocando suas 

dúvidas. Quer coisa melhor?" 

O benefício da dúvida  

Ao contrário do que diz o tabu, é possível, sim, criar 

questões que gerem dúvidas. Tudo depende do aluno que 

se quer formar. Você quer que seu aluno seja no futuro um 

indivíduo passivo, que aceita cabisbaixo tudo o que lhe apresentam, ou 

alguém crítico, que propõe hipóteses e tira as próprias conclusões? Se for 

esse o caso, não traga respostas prontas. Faça como as professoras do 

Liceu Salesiano, que, ao perceber que um determinado desafio da 
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problemoteca4 estava gerando alvoroço entre os alunos, potencializaram 

a questão. "O problema era um pouco mais complicado e os jovens 

começaram uma disputa (bastante saudável, diga-se de passagem) para 

ver quem descobria a melhor estratégia de resolução", conta a 

coordenadora pedagógica Isabel Cristina J. Santos. Até os pais foram 

convidados a participar. 

Agora, voltando ao problema apresentado no texto “A Evolução(?) do Ensino” e 

considerando as características da perspectiva metológica, observe um exemplo5 de 

como ele poderia ser reescrito: 

                                           
4 Problemoteca é uma coleção de problemas, apresentados em fichas individuais e numeradas. Para saber 
mais leia o artigo “A aprendizagem de alunos e professores sobre a Magia de Resolver Problemas”, de Kátia 
Stocco Smole, encontrado na Revista Pátio (ano VIII, nº 29, fev/abr 2004, p.32 a 35). 
5 Reescrita elaborada pelos integrantes do EdMat. 

2008 

O mercado de comidas prontas vem ampliando-se a cada dia, reforçando a 

preocupação das autoridades da saúde sobre a questão do aumento de peso da 

população, principalmente a infantil.  

É fácil perceber a preferência das crianças pelo fast-food, no qual os sanduíches 

sempre vêm acompanhados de saborosas batatas fritas.  

Apesar de toda discussão sobre o consumo destes alimentos serem prejudiciais 

à saúde, contribuindo para o aumento da população obesa, a produção de 

batatas é um negócio lucrativo.  

Um fazendeiro consegue fazer a venda de um saco de batatas por cem reais, 

com um custo de produção de oitenta reais.  

Com base nos dados acima, o grupo deve formular e apresentar à turma três 

perguntas, sendo que: uma delas deverá ter mais de uma solução, outra não 

terá solução e a terceira será resolvida por uma operação matemática.  
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APRENDENDO A LER 

PROBLEMAS EM MATEMÁTICA

As competências envolvidas no processo de construção do conhecimento 

matemático exigem do/a aluno/a a capacidade de mobilizar conhecimentos provenientes 

de todas as áreas. O uso significativo das diversas linguagens e uma boa capacidade 

leitora e escritora são requisitos que contribuem para que o/a aluno/a possa desenvolver 

sua autonomia, seu senso crítico e suas habilidades matemáticas. Smole e Diniz 

discutem esse tema no artigo “Aprender a ler problemas em matemática”6, que 

transcrevemos a seguir: 

É freqüente os professores acreditarem que as dificuldades 

apresentadas por seus alunos em ler e interpretar um problema ou 

exercício de matemática, estejam associadas a pouca competência que 

eles têm para leitura. Também é comum a concepção de que se o aluno 

tivesse mais fluência na leitura nas aulas de língua materna, 

conseqüentemente ele seria um melhor leitor nas aulas de matemática. 

Embora tais afirmações estejam em parte corretas, pois ler é um dos 

principais caminhos para ampliarmos nossa aprendizagem em qualquer área 

do conhecimento, consideramos que não basta atribuir as dificuldades dos 

alunos em ler problemas à sua pouca habilidade em ler nas aulas de 

português. A dificuldade que os alunos encontram em ler e compreender 

textos de problemas estão, entre outras coisas, ligadas a ausência de um 

trabalho pedagógico específico com o texto do problema, nas aulas de 

matemática. 

O estilo nos quais geralmente os problemas de matemática são 

escritos, a falta de compreensão de um conceito envolvido no problema, o 

uso de termos específicos da matemática e que, portanto, não fazem parte 

do cotidiano do aluno, e mesmo palavras que têm significados diferentes 

na matemática e fora dela – total, diferença, ímpar, média, volume, 

                                           
6 Disponível em http:\\www.mathema.com.br (consultado em 13/02/2008).  
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produto – podem se constituir em obstáculos para que a compreensão 

ocorra. 

Para que tais dificuldades sejam superadas e até, para que não 

surjam dificuldades é preciso alguns cuidados com a proposição dos 

problemas desde o início da escolarização até o final do Ensino Médio. 

Cuidados com a leitura que o professor faz do problema, cuidados em 

propor tarefas específicas de interpretação do texto de problemas, ter 

enfim um conjunto de intervenções didáticas destinadas exclusivamente a 

levar os alunos a lerem problemas de matemática com autonomia e 

compreensão. 

Neste artigo pretendemos indicar algumas intervenções que temos 

utilizado em nossas ações junto a alunos e professores e que têm 

auxiliado a tornar os alunos melhores leitores de problemas.  

ALEITURADOS PROBLEMAS COM ALUNOS NO INÍCIO DAALFABETIZAÇÃO 

Quando os alunos ainda não são leitores o professor lê todo o 

problema para eles e, como leitor auxilia os alunos lendo o problema, 

garantindo que todos compreendam, cuidando para não enfatizar palavras 

chave e usar qualquer recurso que os impeça de buscar a solução por si 

mesmos. Mas há outros recursos dos quais o professor pode se valer para 

explorar alfabetização e matemática enquanto trabalha com problemas. 

Um deles é escrever uma cópia do problema no quadro e fazer com 

os alunos uma leitura cuidadosa. Primeiro do problema todo, para que eles 

tenham idéia geral da situação, depois mais vagarosamente, para que 

percebam as palavras do texto, sua grafia e seu significado. 

Propor o problema escrito e fazer questionamentos orais com a 

classe, como é comum que se faça durante a discussão de um texto, 

auxilia o trabalho inicial com problemas escritos: 

• quem pode me contar o problema novamente?  

• há alguma palavra nova ou desconhecida? 

• do que trata o problema? 

• qual é a pergunta?  

Novamente o cuidado nessa estratégia é para não resolver o problema 

pelos alunos durante a discussão e também, não tornar esse recurso uma 

regra ou conjunto de passos obrigatórios que representem um roteiro de 



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: PROBLEMA OU SOLUÇÃO?    19 

resolução. Se providenciar para cada aluno uma folha com o problema escrito, 

o professor pode ainda: 

• pedir aos alunos que encontrem e circulem determinadas palavras; 

• escrever na lousa o texto do problema sem algumas palavras, pedir 

para os alunos em duplas olharem seus textos, que devem ser 

completos, e descobrirem as palavras que faltam. Conforme as 

palavras são descobertas os alunos são convidados a ir ao quadro e 

completar os espaços com as palavras descobertas. 

Em todos esses casos o professor pode escolher trabalhar com 

palavras e frases que sejam significativas para os alunos ou que precisem 

ser discutidas com a classe, inclusive aquelas que se relacionarem com 

noções matemáticas. Os problemas são resolvidos após toda a discussão 

sobre o texto, que a essa altura já terá sido interpretado e compreendido 

pela classe uma vez que as atividades que sugerimos aqui contemplam 

leitura, escrita e interpretação simultaneamente.  

AMPLIANDO POSSIBILIDADES PARA OS LEITORES 

Para os alunos do ensino fundamental e médio que já lêem com 

mais fluência textos diversos, o professor pode propor outras atividades 

envolvendo textos de problemas. A primeira delas, sem dúvida, é deixar 

que eles façam sozinhos a leitura das situações propostas. 

A leitura individual ou em dupla auxilia os alunos a buscarem um 

sentido para o texto. Nessa leitura o professor pode indicar que cada leitor 

tente descobrir sobre o que o problema fala, qual é a pergunta, se há 

palavras desconhecidas. 

Aí então é possível conduzir uma discussão com toda a classe para 

socializar as leituras, dúvidas, compreensões. Novamente não se trata de 

resolver o problema oralmente, mas de garantir meios para que todos os 

alunos possam iniciar a resolução do problema sem, pelo menos, ter 

dúvidas quanto ao significado das palavras que nele aparecem. 

Assim, se houver um dado do problema, um termo que seja 

indispensável e que os alunos não conheçam ou não saibam ler, 

principalmente no início do ano, o professor deve revelar seu significado, 

proceder à leitura correta. Esse processo pára quando os alunos 

entendem o contexto dos problemas. 



20      CADERNOS DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA – VOLUME 4 

Nesse processo é possível ainda que o professor proponha aos 

alunos que registrem, no caderno ou em um dicionário, as palavras novas 

que aprenderam, ou mesmo aquelas sobre as quais tinham dúvida para 

que possam consultar em outras vezes que for necessário. Em relação 

àqueles termos que tenham significados diferentes em matemática e no 

uso cotidiano, o ideal é que sejam registrados no caderno dos alunos com 

ambos os significados, podendo inclusive escrever frases que ilustrem 

esses significados. Vejamos outras estratégias. 

• apresentar aos alunos problemas com falta ou excesso de dados para 

que eles analisem a necessidade ou não de informações no texto; 

• apresentar aos alunos o texto de um problema no qual falte uma frase 

ou a pergunta, deixar que eles tentem resolver e que tentem completar 

aquilo que falta para o problema ser resolvido; 

• apresentar um problema com frases em ordem invertida e pedir que os 

alunos reorganizem o texto; 

• pedir que os alunos elaborem problemas com palavras que 

apresentam sentidos diferentes quando utilizadas em matemática e no 

cotidiano: tira, produto; domínio; diferença, etc. 

Desejamos finalizar nossas considerações com o alerta de que 

essas ações que o professor pode empreender para tornar o aluno leitor 

de um problema não podem ser esporádicas, nem mesmo isoladas. É 

necessário que haja um trabalho constante com essas estratégias, em 

todas as séries escolares, pois será apenas enfrentando a formação do 

leitor e do escritor como uma tarefa de todos os professores da escola, 

inclusive de matemática, que criaremos oportunidades para que todos eles 

desenvolvam essas habilidades que são essenciais para que possam 

aprender qualquer conceito, em qualquer tempo. Ler e escrever nas 

diferentes disciplinas constitui uma das chaves mais essenciais para a 

formação da autonomia a partir da escola. 
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CONHECENDO DIFERENTES 

TIPOS DE PROBLEMAS

Trabalhar na perspectiva metodológica de Resolução de Problemas não é uma 

tarefa simples. Exige um bom planejamento, sem experimentações eventuais, improvisos 

e falta de clareza quanto ao conhecimento matemático.  

Nesse sentido, apresentamos a você, professor/a, diferentes tipos de problemas, 

convencionais e não-convencionais, que podem ser úteis na organização e execução do 

seu planejamento. O importante aqui não é classificar os tipos de problemas, mas ampliar 

suas possibilidades de trabalho.  

1. PROBLEMAS CONVENCIONAIS

Os problemas convencionais são os mais presentes nos livros didáticos e na nossa 

prática. Segundo Diniz (2001, p.100 e 101): 

(...) as características básicas de um problema convencional são: texto na 

forma de frases, diagramas ou parágrafos curtos; os problemas vêm 

sempre após a apresentação de determinado conteúdo; todos os dados de 

que o resolvedor necessita aparecem explicitamente no texto e, em geral, 

na ordem em que devem ser utilizados nos cálculos; os problemas podem 

ser resolvidos pela aplicação direta de um ou mais algoritmos; a tarefa 

básica em sua resolução é identificar que operações são apropriadas para 

mostrar a solução e  transformar as informações do problema em 

linguagem matemática; a solução numericamente correta é um ponto 

fundamental, sempre existe e é única. 

O trabalho centrado exclusivamente na proposição e resolução de 

problemas convencionais gera nos alunos atitudes inadequadas frente ao 

que significa aprender e pensar em matemática. É muito comum 
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observarmos que, se os problemas estão sempre associados a uma 

operação aritmética, os alunos perguntam insistentemente “Qual é a 

conta?” ou, então, buscam no texto uma palavra que indique a operação a 

ser efetuada. Se no texto aparecem palavras como “ao todo”, “o total” ou 

“juntos”, os alunos tendem a adicionar os números que aparecem no texto, 

assim como “restou”, “sobrou” ou “perdi” estão associadas à subtração. 

Desse modo, temos observado que, em um texto no qual tais palavras 

apresentadas aparecem, mas são necessárias várias operações para a 

resolução, os alunos confundem-se e o fracasso é certo. Esse fracasso 

gera o medo, a insegurança e, com o passar do tempo, a crença de que o 

aluno é incapaz de aprender matemática. 

O primeiro cuidado para romper com esse modelo de ensino 

centrado em problemas convencionais, de modo a evitar todas as 

dificuldades de aprendizagem ligadas a ele, é encarar os problemas-texto 

da perspectiva metodológica da Resolução de Problemas, promovendo, 

mesmo para os problemas de “quatro operações”, um processo de 

investigação.(...) 

Essa perspectiva deve ser estendida ao trabalho com problemas 

convencionais. Mas, é preciso destacar que não é possível realizar o 

trabalho que se propôs [de investigação] com todos os problemas de livro. 

Há problemas tão pobres e desinteressantes, que não permitem qualquer 

exploração.  

Apresentamos a seguir os dois tipos mais comuns de problemas convencionais: de 

enredo e arme e efetue. 

A. PROBLEMAS DE ENREDO

Segundo Toledo & Toledo (1997), os problemas de enredo são: 

(...) problemas tradicionais envolvendo as operações que estão sendo 

efetuadas no momento. Desenvolvem no aluno a capacidade de traduzir 

em expressões matemáticas as situações descritas em linguagem comum. 

Além de construir um treino do uso de algoritmos, ajudam-no a aprofundar 

as idéias ligadas a cada uma das operações, uma vez que precisa 

descobrir quais delas se adaptam à situação apresentada. (p.85) 
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Os problemas de enredo ainda podem ser classificados em simples ou 

compostos. Vejam sua diferença nos exemplos a seguir: 

1. Um gato tem 4 patas. Quantas patas 

têm 3 gatos? 

2. Três irmãos fizeram um trabalho e receberam juntos, R$540,00, 

que repartiram igualmente. Luís deu R$40,00 para a mãe e ficou 

com o resto; Maria comprou uma bolsa por R$45,00 e um 

vestido por R$56,00 e deu o resto para a mãe; Pedro deu a 

metade para a mãe e ficou com o resto. Quanto cada uma das 

quatro pessoas tem agora? 

Conheçam outros exemplos de problema de enredo composto, elaborados 

pelos/as professores/as da RME-BH, durante as oficinas. É importante destacar que não 

propusemos a elaboração desse tipo de problema, mas, analisando os enunciados, 

verificamos que os/as professores/as tendem a construir um problema de enredo. O 

predomínio desse tipo de problema na elaboração, se deve ao fato deles/as possuírem 

uma formação marcada por uma perspectiva de Resolução de Problemas em que 

predominava a aplicação de algoritmos relativos às operações fundamentais.  

3. Um frasco contém suco de maracujá concentrado, que deve ser diluído em água. A 

receita diz que, para cada parte de suco concentrado, devemos misturar partes de 

água. Complete o quadro a seguir e descubra a quantidade de concentrado do suco, a 

quantidade de água a ser acrescentada e quantidade de suco obtido, analisando os 

dados já impressos.7

 

Quantidade de 
concentrado (ml) 

Quantidade de água (ml) Suco obtido (l) 

 800 1 

500  2,5 

250 1000  

1000   

 200  

                                           
7 Problema reescrito por Antônio Amaraldo e Vera Lúcia Gonçalves Oliveira, a partir do problema proposto 

por SOSSO, CAVALCANTE & VIEIRA (2006, p.246). 

Este é problema de enredo simples, pois envolve 
apenas uma operação na sua resolução. 

Este segundo 
exemplo é 

considerado 
problema

composto, pois 
envolve mais de 

uma operação na 
sua resolução. 
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4. Dona Justina fez uma lista de materiais usados durante um mês pelos 35 alunos da 3ª 

série8: 

TIPO DE LIVRO QUANTIDADE 

Dicionários 28 

Atlas 26 

Didáticos 54 

Infantis 91 Histórias ou 
contos Juvenis 14 

B. ARME E EFETUE

Segundo Toledo & Toledo (1997), os problemas de arme e efetue: 

(...) constituem simples treino de técnicas operatórias e de memorização 

de tabuada. É claro que os alunos precisam saber como encontrar os 

resultados dos cálculos que estão realizando, mas esse trabalho tem sido 

feito cada vez mais pelas calculadoras, o que relativiza a importância 

desse tipo de problema. Na verdade, o “arme e efetue” nem pode ser 

classificado como problema, pois em geral não estimula o aluno a se 

empenhar na busca da solução. (p.85) 

Veja um exemplo: Calcule o valor de [(3 × 4) + 2] ÷ 7. 

2. PROBLEMAS NÃO-CONVENCIONAIS

Um problema é considerado não-convencional quando ele rompe com as 

características de um problema convencional. Ao romper com o modelo tradicional, ele 

contribui, também, para quebrar as cinco crenças discutidas no primeiro capítulo. 

Além disso, Stancanelli (2001, p.107) destaca que: 

Ao trabalhar com problemas não-convencionais, os alunos têm 

contato com diferentes tipos de textos e desenvolvem sua capacidade de 

leitura e análise crítica, pois, para resolver a situação proposta, é 

necessário voltar muitas vezes ao texto a fim de lidar com os dados e 

                                           
8 Problema reescrito por Durce da Costa Lopes Silva, Irene Alves da Silva e Mônica Guanaes Leite, a partir 

a) Quantos livros de histórias ou 

contos foram lidos? 

b) Qual a diferença entre a 

quantidade de livros infantis e a 

de livros juvenis? 
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analisá-los, selecionando os que são relevantes e descartando aqueles 

supérfluos. Planejando o que fazer, como fazer, encontrando uma 

resposta e testando para verificar se ela faz sentido, o aluno compreende 

melhor o texto. Isto gera uma atitude que não é passiva e requer uma 

postura diferenciada frente à resolução de problemas. 

O trabalho com esses problemas deve ser parte da rotina proposta pelo professor. 

Diniz (2001, p.101) alerta que: 

Centrar o trabalho nos problemas convencionais e considerar os 

demais tipos de problemas como curiosidades ou desafios esporádicos 

evidencia uma visão limitada do ensino de matemática que atesta a 

aprendizagem através da resposta correta e da busca de modelos a serem 

seguidos.  

A seguir apresentamos os tipos de problemas não-convencionais descritos por 

Stancanelli (2001, p.107 a 118) – problemas sem solução, com mais de uma solução, 

com excesso de dados, de lógica, de estratégia e outros não-convencionais – e alguns 

descritos por Smole e Diniz (2001, p.75 a 78) – problema em tiras, que conta resolve e 

qual é a pergunta. 

A. PROBLEMAS SEM SOLUÇÃO

Trabalhar com esse tipo de problema rompe com a concepção de 

que os dados apresentados devem ser usados na resolução e de que todo 

problema tem solução. Além disso, ajuda a desenvolver no aluno a 

habilidade de aprender a duvidar, a qual faz parte do pensamento crítico. 

Observemos os exemplos: 

Um menino possui 3 carrinhos com 4 rodas em cada um. Qual a 

idade do menino? 

(...) Esse é um problema sem solução, porque com os dados do 

texto não temos como saber a idade do menino, uma vez que faltam 

dados para que o problema possa ser resolvido. Vejamos outro exemplo: 

                                                                                                                                                
do problema proposto por BIGODE & GIMENEZ (2005, 3ª série, p.43). 
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Como eu posso dividir igualmente 2 gatos entre 3 pessoas? 

Nesse caso, o problema não tem solução porque a pergunta é 

inadequada ao contexto, isto é, a própria situação torna o problema 

impossível de ser resolvido. No entanto, 2 pode ser dividido por 3 se no 

texto do problema trocarmos gatos por barras de chocolate e, nesse caso, 

teríamos uma situação com solução possível. 

É importante observar que uma mesma operação com os mesmos 

dados pode não gerar a mesma resposta por causa dos diferentes 

contextos. Contudo, podemos ter ainda outros casos de problemas sem 

solução por motivos diversos. 

Monte uma pirâmide de base quadrada usando os 5 triângulos 

abaixo. 

Esse é um exemplo de problema sem solução por causa de uma 

impossibilidade matemática, pois não conseguimos construir uma pirâmide 

de base quadrada com cinco triângulos iguais. Para isso, necessitamos de 

um quadrado e quatro triângulos iguais e adequados. Podemos propor aos 

alunos que tornem o problema possível, e uma alternativa é trocar um dos 

triângulos por um quadrado. 

Os professores podem elaborar problemas sem solução para seus 

alunos, transformando os textos de alguns dos problemas convencionais 

encontrados nos livros didáticos. Isto pode ser feito trocando-se a 

pergunta de tal forma, que os dados impeçam a resposta ou a partir de 

uma mudança de contexto ou, ainda retirando-se alguns dados e 

incluindo-se condições extras que tornem a situação impossível de ser 

resolvida. (STANCANELLI, 2001, p.107 e 108) 
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Para esse problema convencional9: 

Quantos anos Rosa tem? E a irmã dela?

as professoras Mônica Guanães Leite, Durce da Costa Lopes Silva e Irene Alves da Silva

fizeram a seguinte reescrita para deixá-lo sem solução: 

Eu tenho 3 anos a mais que minha irmã. Há 5 anos, a soma de nossas idades era 79 

anos. Qual é a idade de nossa mãe? 

Nesse novo problema, mesmo que o aluno encontre as idades das irmãs, não será 

possível descobrir a idade da mãe por ausência de dados. 

Agora, observem outras reescritas feitas por professores/as da RME-BH, durante 

as oficinas: 

1. Adicione dois números ímpares, cuja soma seja um número ímpar.10

2. Valdir vai dar 4 voltas completas em uma pista de corrida. Qual a distância, em 

metros, que ele vai percorrer?11

3. Rosa fez 46 docinhos de coco e 32 de amendoim. Quantos quilos de açúcar Rosa 

gastou?12

4. Num apartamento, a distância do chão ao teto é chamada pé-direito. No prédio de 

Márcia, que tem 18 andares, o pé-direito mede 2 metros e 80 centímetros. Em qual 

andar está localizado o apartamento de Márcia?13

                                           
9 IEZZI, DOLCE & MACHADO (2000, 5ª série, p.54). 
10 Problema reescrito por Carmem A. Silva de Sá e Maria do Socorro Reis Ribeiro, a partir do problema 

proposto por ALVES (1999, 3ª série, p.47). 
11Problema reescrito por Ana Lúcia T. Fajardo, Karina Sérvulo Lima, Marcela Camargos Dias, Shirley 

Carvalho Avelar e Simone C. Cruz Lima, a partir do problema proposto por GIOVANNI & GIOVANNI 
JÚNIOR (2005, 5ª série, p.43). 

12Problema reescrito por Marilda Alves Coelho, Viviane Batista Alemão Praxedes e Zélia Rodrigues Ribeiro, 
a partir do problema proposto por ALVES (1999, 4ª série, p.75). 

EU TENHO 3 ANOS A MAIS 
QUE MINHA IRMÃ. HÁ 5 

ANOS, A SOMA DE NOSSAS 
IDADES ERA 79 ANOS.
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5. Uma pista de atletismo tem 800 metros de comprimento. Sabendo que Cláudio 

caminhou e deu 6 voltas nesta pista, quanto tempo ele gastou?14

6. Uma pista de corrida circular tem 420 metros de extensão. Um corredor já percorreu 

1680 metros. Quanto tempo ele levou para percorrer os 1680 metros?15

7. Para apresentar um trabalho na Feira de Ciências, 10 alunos gastaram R$400,00 na 

montagem de um trabalho em madeira. Entretanto, conseguiram o patrocínio de uma 

firma que lhes deu a quantia de R$147,00. O restante da despesa foi repartido 

igualmente entre os componentes do grupo. Qual o lucro mensal da empresa que 

patrocinou o evento?16

8. Rosa fez 5 quilos de biscoitos. Embalou-os em pacotes de 200 g. Quanto Rosa 

cobrará por cada pacote de biscoito?17

9. Seu Reginaldo tem 156 reais para dividir igualmente entre seus 12 sobrinhos. Ele tem 

as seguintes cédulas: 1 de 100 reais, 5 de 10 reais e 6 de 1 real. Qual é a idade de 

cada sobrinho?18

B. PROBLEMAS COM MAIS DE UMA SOLUÇÃO

O uso desse tipo de problema nas aulas de matemática rompe com 

a crença de que todo problema tem uma única resposta, bem como com a 

crença de que há sempre uma maneira certa de resolvê-lo e que, mesmo 

quando há várias soluções, uma delas é a correta.(...) 

O trabalho com problemas com duas ou mais soluções faz com que 

o aluno perceba que resolvê-los é um processo de investigação do qual 

ele participa como ser pensante e produtor de seu próprio conhecimento. 

(Stancanelli, 2001, p.109) 

                                                                                                                                                
13 Problema reescrito por Dinéia Afonso, Maria da Conceição Carvalho e Vanda Maria Lopes Ferreira, a 

partir do problema proposto por BONJORNO (2001, 3ª série, p.210). 
14 Problema reescrito por Angelina Maria Lara, Salma Elias e Sandra Rejane de A. Assis, a partir do 

problema proposto no Projeto Araribá – Matemática (2006, 5ª série, p.49). 
15 Problema reescrito por Anamaria Santos Rodrigues, Marisley Botelho e Mirtes Coelho de Siqueira, a partir 

do problema proposto por BONJORNO (2000, 4ª série, p.51). 
16 Problema reescrito por Christiane Cláudia A. Nobre, Cláudia Maria José Peixoto, Julieta Rodrigues Cruz, 

Olga Maria de Paula, Solange Pereira A. Barcelos  e Valéria Perret Ferraz, a partir do problema proposto 
por GIONVANNI & GIOVANNI JÚNIOR (1998, 4ª série, p.224). 

17 Problema reescrito por Gisele Pinto da Silva Rocha e Vanessa Raquel de Oliveira, a partir do problema 
proposto por ALVES (1999, 4ª série, p.131). 

18 Problema reescrito por Elza Gomes, Lindinalva Sena, Márcia Cordeiro, e Mirlene Nascimento, a partir do 
problema proposto por MAGNUSSON JÚNIOR & PASCHOALICK (2005, 4ª série, p.127). 
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A autora apresenta o seguinte exemplo: 

Dados seis quadrados iguais, construir uma planificação para o 

cubo. 

Existem 11 possíveis soluções para esse problema e, em classe, os 

alunos podem ser incentivados a encontrar algumas delas.  

 
 
 

(p.109)
Observem outros exemplos:   

1. Cada figura, depois de recortada e dobrada, pode formar um dado. Descubra onde 

escrever os números, de forma 

que a soma dos números das 

duas faces opostas do dado seja 

sempre 7. 19

2. Que refeição posso montar com20: 

      a) R$ 15,00   b) R$ 18,00   c) R$ 10,00

                                           
19 Problema adaptado: SOARES (1998, livro 4, p.229). 
20 BIGODE & GIMENEZ. (2005, 4ª série, p.188).  
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3. Descubra quantas pessoas podem estar no parque. 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
21 Problema adaptado: BIGODE & GIMENEZ (2005, 4ª série, p.159). 
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 Os problemas com mais de uma solução 

(...) também podem ser obtidos a partir de alguns textos de problemas 

convencionais, alterando-se algumas das condições do texto ou a 

pergunta. (Stancanelli, 2001, p.110) 

Na reescrita desse problema convencional: 

4. Carla foi ao supermercado para comprar os seguintes produtos22: 

a) Qual o valor total desses produtos? 

b) Carla tinha uma nota 

de cinqüenta reais. 

Para facilitar o troco, 

deu à funcionária 

mais R$0,59. Quanto 

Carla recebeu de 

troco? 

as professoras Elda Vale de Lima, Rosângela Lávar, Tereza Cristina e Vanusa Pinheiro, 

elaboraram as seguintes questões para que ele tivesse mais de uma solução: 

c) Com R$5,00, escolha dois produtos diferentes que você compraria? 

d) Com o troco seria possível comprar mais alguns produtos diferentes daqueles que 

já foram adquiridos? Quais? 

Agora, conheçam outras reescritas feitas por professores da RME-BH: 

5. Com quantas notas de R$20,00 e R$50,00 eu posso ter R$1000,00?23

6. No pátio da escola há 156 meninas. Organize-as em filas com quantidades iguais de 

crianças.24

7. Uma pessoa com R$15,00 pretende ir ao mercado comprar arroz e feijão. Sabendo 

que o quilo de arroz custa 90 centavos de real (R$0,90) e o quilo de feijão custa 2 

reais e 50 centavos (R$2,50), quais as possibilidades de compra dessa pessoa, 

gastando-se mais de R$14,00?25

                                           
22 TOSATTO, PERACCHI & ESTEPHAN (2002, 5ª série, p.77). 
23 Problema reescrito por Dione Ribeiro Batista, Patríca Pinheiro, Salete Mamedes Bittencourt, a partir do 

problema proposto por BIGODE & GIMENEZ (2005, 4ª série, p.81). 
24 Problema reescrito por Juliana Valadares C. Mota, Márcia Cristina Viana e Tamara Felix Lana, a partir do 

problema proposto por LIMA (2003, 3ª série, p.116).
25 Problema reescrito por Ivanilda A. S. Andrade, Jacqueline Fernandes e Silvana Cirino, a partir do 

problema proposto por BIGODE (2000, 5ª série, p.53). 
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8. Estes são os preços de alguns aparelhos: 

 

 

 

 

      950 reais      1050 reais    870 reais  280 reais 

Carlos tem 1500 reais. Que aparelhos ele poderia comprar?26

9. Duda fez uma compra no valor de 

R$82,00, na mercearia do Sr. Manuel. 

Sabendo que Sr. Manuel não tem notas 

de 1 real nem moedas de qualquer 

valor, quais cédulas Duda poderá 

receber de troco se pagar com 

R$100,00?27

10. O campeonato de futebol da EMAG possui 60 alunos participantes. O professor de 

Educação Física quer formar equipes de no mínimo 10 alunos. Quantas equipes serão 

possíveis formar?28

11. Uma passagem de ônibus custa R$ 2,00. Maria vai utilizar 4 moedas de R$0,50 para 

pagar a passagem. Pedro pagará utilizando 8 moedas de R$0,25. Descubra como 

Marcos pagará a passagem utilizando 7 moedas de 5, 10, 25 ou 50 centavos.29

C. PROBLEMAS COM EXCESSO DE DADOS

Nesses problemas, nem todas as informações disponíveis no texto 

são usadas em sua resolução.  

Trabalhar com eles rompe a crença de que um problema não pode 

permitir dúvidas e de que todos os dados do texto são necessários para 

sua resolução. Além disso, evidencia ao aluno a importância de ler, 

                                           
26 Problemas reescrito por Gizelda E. de Souza Moreira, Mônica do Carmo M. Avelar e Vanilda Moreira 

Ramos, a partir do problema proposto por BONJORNO (2001, 3ª série, p.60). 
27 Problema reescrito por Maria das Graças Silva Barbosa, Romilda Rabelo Duarte, e Rosângela Tavares 

Santos, a partir do problema proposto por MORI & ONAGA (2002, 5ª série, p.61). 
28 Problema reescrito por Kênia Cunha Lopes, Rita de Cássia V. Alvarenga, Vera Vilma de Paula Reis e 

Wânia Brandão P. de Angelis, a partir do problema proposto por GIOVANNI, CASTRUCCI E GIOVANNI 
JÚNIOR (2002, 5ª série, p. 90). 

29 Problema elaborado por Delma Ferreira Nunes, Helena Valéria Pereira e Maria do Carmo B. Gomes, a 
partir do problema proposto por ALVES (1999, 3ª série, p.100). 
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fazendo com que aprenda a selecionar dados relevantes para a resolução 

de um problema. 

Esse tipo de problema aproxima-se de situações mais realistas que o 

aluno deverá enfrentar em sua vida, pois, na maioria das vezes, os 

problemas que se apresentam no cotidiano não são propostos de forma 

objetiva e concisa. Nesses casos, o resolvedor terá pela frente, em geral, 

uma situação confusa, cheia de informações supérfluas que devem ser 

identificadas e descartadas. 

Para trabalhar com esse tipo de problema, o professor pode 

acrescentar alguns dados numéricos ou não a um problema convencional 

e explorar esse novo texto. (STANCANELLI, 2001, p.110 e 111) 

A partir do problema convencional 
 

Considerando que, em média, cada médico do Posto de Saúde consegue atender 25 

pessoas por dia, quantos médicos o posto deveria ter para que todas as 1470 pessoas 

pudessem ser atendidas? 30

as professoras Arlete dos Santos Balbino, Maria Francisca de Oliveira Azevedo e Regina 

Caldas e o professor Ronaldo Rodrigues dos Santos o transformaram em um problema 

com excesso de dados: 
 

1. Um posto de saúde do bairro Jatobá IV, com atendimento de 24 horas, possui uma 

equipe médica composta por 12 profissionais, dos quais 5 atendem no período de 

8:00 às 12:00, 4 no período da tarde e os demais no plantão noturno. Considerando 

que um médico atenda, em média, 25 pacientes por dia, quantos médicos seriam 

necessários, no mínimo, para atender 1470 pessoas? 

Sobre esse tipo de problema, Stancanelli (2001, p.111) destaca que:

(...) há características desse tipo naqueles que envolvem uma história e 

que, em geral, para descrever o ambiente, o enredo e os personagens da 

história utilizam informações textuais desnecessárias para a resolução 

matemática. Tais elementos requerem do leitor uma atenção maior para a 

seleção do que é relevante para obter a resposta do problema. 

                                           
30 Problema proposto por GIOVANNI E GIOVANNI JÚNIOR (2004, 3ª série, p.217). 
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Observe o problema elaborado pelas professoras Cláudia Edwirges P. Monteiro, 

Cristina Renata Gauzzi R. Mendes e Rosália Antônio Pereira31: 

2. Pan-Americano ocorrido na cidade do Rio de Janeiro em julho/2007, incentivou 

crianças e adolescentes a procurar academias e clube para a prática de esportes. Não 

só o vôlei, natação ou futebol, mas a procura tem sido também pelo tênis de mesa, tae 

kendô, karatê e atletismo. Os recordes conquistados e as medalhas ganhas pelos 

atletas brasileiros fizeram com que as crianças e jovens, também, queiram ser 

campeões. No clube Recreativo Ki-Saúde, no mês de agosto/2007 aconteceu algo 

inédito. Houve uma procura muito grande por diversas modalidades esportivas. O 

número total de matriculas foi de 1200. 

O quadro apresenta as matrículas efetuadas por modalidades: 

MODALIDADE 
ESPORTIVA

MATRÍCULAS 
EFETUADAS

MODALIDADE 
ESPORTIVA

MATRÍCULAS 
EFETUADAS

Ginástica olímpica 15% Natação 5% 

Tênis de mesa ??% Basquete 10% 

Katarê 5% Futebol 10% 

Futebol feminino 20% Vôlei 20% 

Utilizando as informações do problema, responda as questões: 

a) Qual é a porcentagem que falta na tabela? 

b) Quantos jovens escolheram fazer karatê? 

c) Quantas jovens escolheram o futebol feminino? 

Stancanelli (2001, p.111) ainda acrescenta que:

Outra maneira de propor problemas com excesso de dados é a partir 

de tabelas, artigos de jornais ou revistas, anúncios de vendas e gráficos. 

Estas são algumas das fontes bastante usadas para organizar e 

comunicar informações que envolvem muitos dados numéricos e por isso, 

permitem a formulação de perguntas que requerem a seleção de alguns 

dos vários dados para a obtenção da resposta. 

Veja os exemplos a seguir: 

                                           
31 Adaptado: IMENES & LELLIS (2003, 5ª série, p.163).
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3. Através de um gráfico como este ao lado, os 

médicos podem acompanhar o desenvolvi-

mento de uma criança verificando se sua 

altura está na média das crianças de sua 

idade. A faixa amarela do gráfico indica a 

média que vai evoluindo para cada idade. 

A tabela ao lado mostra as medidas 

da altura de Raimundo ao longo dos 

seus 11 primeiros anos de idade. 

Observe a tabela e compare os 

dados de Raimundo com a média 

indicada no gráfico. Descubra: em 

que idades a altura do garoto esteve 

na faixa média? 32

4. Os campeões da água
33 – A parte azul dos gráficos representa a quantidade de 

água que cada alimento tem. 

 
Disponível em :<http://fscn1.fsci.umn.edu>. Acesso em nov. 2004. 

                                           
32 SOARES (1998, livro 4, p. 233). 
33 BIGODE & GIMENEZ (2005, 4ª série, p.192). 
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a) Quais são os alimentos que têm mais de 50% de água? 

b) Que alimentos têm, aproximadamente, 1/3 de água? 

c) Que alimento tem, aproximadamente, ¼ de água na sua composição? 

d) Uma melancia é 80% de água. Quantos litros de água deve ter uma melancia que 

pesa 8 quilos? 

5. De olho na conta34

a) O que você acha que explica o consumo menor em alguns meses? 

b) O que explica o maior consumo em outros? 

c) Quantos quilowatts-horas foram consumidos em dezembro de 1997? 

d) Use a calculadora para saber: quanto custou, em média,1kwh dessa conta? 

                                           
34 SOARES, Eduardo Sarquis. Matemática com Sarquis – livro 4. Belo Horizonte: Formato,  1998, p.101. 
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Agora, conheça outros problemas com excesso de dados, elaborados pelos/as 

professores/as da RME-BH: 

6. Tenho 3 estojos azuis, que medem 20 cm cada um. Em cada estojo cabem até 25 

lápis, mas, eu coloquei apenas 12 lápis de cor e 6 canetinhas em cada um dos meus 3 

estojos. Quantos lápis e quantas canetinhas tenho ao todo?35

7. Paulo foi à Loja Ponto Frio fazer uma pesquisa de preço de computadores. A loja 

apresentou vários planos para pagamento. O preço à vista era de R$2000,00, mas, 

Paulo possuía apenas R$ 450,00. Então, Paulo resolveu guardar seu dinheiro e 

comprar o computador a prazo, pagando 15 prestações de R$ 248,50. Quanto Paulo 

pagou pelo computador?36

8. A Páscoa está chegando! Márcio foi às Lojas Americanas e comprou: 20 ovos de 

Páscoa, 10 caixas de bombom, 5 caixas de Bis Lacta, 2 pacotes de um quilo de bala. 

Ele quer repartir os ovos igualmente entre seus 5 netos. Quantos ovos ele dará a cada 

neto?37

9. Em 2006, 25 escolas de Belo Horizonte, levaram 500 alunos do 1º e 2º ciclos para 

uma apresentação de ginástica. As crianças estavam dispostos em 17 linhas e 18 

colunas para realizarem uma coreografia com a duração de 10 minutos. Para outra 

coreografia foram retiradas 9 linhas inteiras e 2 colunas inteiras e a mesma durou 15 

minutos.  Calcule e responda em seu caderno38: 

a) Quantas crianças participaram da 1ª coreografia? 

b) Quantas participaram da 2ª? 

c) Quantas participaram da 1ª, mas, não participaram da 2ª? 

10. Em um jogo de futebol realizado no estádio do Mineirão com capacidade para 70000 

torcedores, haviam 30000 torcedores do Atlético e apenas 5000 torcedores do Bahia. 

A duração da partida de futebol foi de 90 minutos, divididos em dois tempos de 45 

minutos cada. Nessa partida, o time do Atlético marcou um gol aos 23 minutos do 

                                           
35 Problema reescrito por Ivete Evangelista Soares, Líbea de Fátima Siqueira, Nilza Soares Brito, a partir do 

problema proposto por PADOVAN, GUERRA & MILAN (2001, 4ª série, p.95). 
36 Problema reescrito por Marilda A Muniz Fernandes, Norma Lúcia de Souza, Sandra Maria Rigueira 

Domingos a partir do problema proposto por IMENES, LELLIS & MILANI (2004, 3ª série, p.114). 
37 Problema reescrito por Geracina Donizete Ferreira, Letícia Lúcia Pereira Firmo, Luciana B. Cardoso 

Rodrigues, Maria Caetana Januário Santos e Maria Conceição Azevedo a partir do problema proposto por 
GIOVANNI & GIOVANNI JÚNIOR (2004, 3ª série, p.72). 

38 Problema reescrito por Márcia de Araújo Rodrigues, Maria Aparecida a partir do problema proposto por 
DANTE (2006, 3ª série, p.126). 
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primeiro tempo. Quantos minutos restaram para que o time adversário  conseguisse , 

ao menos, o empate?39

11. Juca é um menino que mora na cidade de São Paulo. Sua casa é  pequena e sua 

família é composta de 6 pessoas, por isso, ele divide o quarto com seus três irmãos. 

Na gaveta de Juca há 3 pares de meias de cores diferentes. Ele precisa pegar um par 

abrindo a gaveta só uma vez, mas, é noite e seu quarto está sem luz e a gaveta 

desarrumada. Qual é o menor número de meias que ele deve tirar da gaveta para ter 

a garantia que vai pegar duas meias da mesma cor?40

12. Na empresa onde Luísa trabalha há 15 anos, as mulheres tem como uniforme 3 tipos 

de saia (cinza, azul e preta) e 4 tipos de blusas (branca, azul claro, amarelo e verde). 

Na 2ª feira ela vai com um lenço roxo no pescoço, na 3ª feira o lenço é amarelo. Nos 

outros dias da semana, ela usa um colar de contas. De quantas maneiras diferentes, 

Luísa, que tem 37 anos, pode combinar saias e blusas para ir trabalhar?41

13. Uma grande livraria, que ocupa dois andares do prédio localizado à Av. Afonso Pena, 

1500, no centro de Belo Horizonte, vendeu, em 2006, em apenas 3 dias da semana 

que antecedeu o Dia dos Professores, 134 livros didáticos de várias disciplinas. A 

metade desses livros são de matemática e a outra metade é de conteúdos variados. 

Quantos livros de matemática foram vendidos nesses três dias?42

14. Marise é auxiliar de escritório e recebe mensalmente R$760,00. Comprou móveis para 

a sala de sua casa, no valor de R$2000,00. Não deu nada de entrada e pagará sua

dívida em 10 parcelas iguais, sem acréscimo. Logo após pagar a 6ª parcela, perdeu o 

emprego e não pagou as prestações seguintes. Após 1 ano, arrumou um novo 

emprego cujo salário seria de R$826,00. Procurou a loja e fez um acordo, saldando a 

dívida em 4 parcelas de R$300,00. Ao pagar a 2ª parcela, encontrou com sua amiga 

Ana, que lhe deu R$100,00 de presente. Ao todo, quanto Marise pagou pelos 

móveis?43

                                           
39 Problema reescrito por: Fernanda Bittencourt Menezes, Maurício Egydio a partir do problema proposto por 
BIGODE (2000, 5ª série, p.33). 
40 Problema reescrito por Maria de Fátima Oliveira Maia, Maria Inês Muniz, Sandra de Cássia Nepomuceno, 
a partir do problema proposto por LANNES & LANNES (2001, 5ª série, p.33). 
41 Problema reescrito por Elaine L. Almeida Aguiar, Inez Helena Tuler Braga, Márcia Cristina C. V. Bottaro, 
Patricia Martoni Matos e Solange Pinheiro Nunes Pimentel, a partir do problema proposto por BIGODE 
(2006, 5ª série, p.65). 
42 Problema reescrito por: Carmem Machado, Gisleide da Mata e Miréia de Assis, a partir do problema 
proposto por GIOVANNI & GIOVANNI JÚNIOR (1998, 3ª série, p.217). 
43 Problema reescrito por Cássia S. Martins, Marcelo Soares da Silva, Sandra de Freitas Silva, Silvana 
Bonetti, a partir do problema proposto por Imenes, Lellis & Milani (2004, 4ª série, p.13). 
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15. Em uma caixa de refrigerantes cabem 24 garrafas de 2 litros. Um caminhão, com 

capacidade para 3 toneladas de carga, transportará 240 caixas deste refrigerante para 

um supermercado. Esta carga foi liberada da fábrica juntamente com uma nota fiscal 

no valor total de R$11320,00. Quantas garrafas podem ser transportadas nesse 

veículo?44

D. PROBLEMAS DE LÓGICA

Estes são problemas que fornecem uma proposta de resolução cuja 

base não é numérica, que exigem raciocínio dedutivo e que propiciam uma 

experiência rica para o desenvolvimento de operações de pensamento 

como previsão e checagem, levantamento de hipóteses, busca de 

suposições, análise e classificação. 

O método de tentativa e erro, o uso de tabelas, diagramas e listas 

são estratégias importantes para a resolução de problemas de lógica. 

Além disso, os problemas de lógica, pelo inusitado das histórias e pela sua 

estrutura, estimulam mais a análise de dados, favorecem a leitura e a 

interpretação do texto e, por serem motivadores, atenuam a pressão para 

obter-se a resposta correta imediatamente. (STANCANELLI, 2001, p.114) 

Veja um exemplo desse tipo de problema: 

1. Qual é o cubo que podemos formar com figura abaixo? 45

                                           
44 Problema reescrito por Ana Maria Sales Souza Martins, Eni da Trindade, Leila Marangon Viegas e Vera 
Lúcia Milagres Sadi a partir do problema proposto por Antônio José Lopes na página 54 do livro Matemática 
hoje é feita assim – 5ª série (São Paulo: FTD, 2006). 
45 HERCUN (2004, p. 27).  
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Selecionamos outro exemplo apresentado como desafio em uma revista infanto-

juvenil: 

2. k 
46

Observações:          - B, D e F são marrons.                 - A, B e C estão com a cor vermelha. 

                                           
46 Problema adaptado: Revista Recreio, ano 6, vol. 276, 23/06/2005, p. 39 

Confira as pistas e descubra o nome dos cães 
• Mago, Kita e Juba são marrons. 
• Rutílio e Rex têm uma letra R. 
• Rex está atrás de Juba. 
• A cor vermelha aparece em Zabu e Mago. 45
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Veja outros problemas de lógica, elaborados pelos/as professores/as da RME-BH: 

3. Os números abaixo representam o total de medalhas que quatro países ganharam nos 

Jogos Olímpicos até 2004. Siga as informações e descubra a ordem de classificação 

desses 4 países.47

170 596 76 493

• O Brasil não foi o país que ganhou o maior número de medalhas. 

• O país que ganhou o maior número de medalhas não foi Cuba. 

• A Itália ganhou menos medalhas que a França e mais que Cuba, que não ficou na 

4ª colocação. 

Agora, copie os nomes desses países segundo a sua ordem de classificação.

4. Na última 5ª feira, alguns alunos de 9 a 11 anos fizeram uma visita ao museu. 

Divididos em três grupos, de acordo com a idade, acompanharam os guias na 

visitação.48  

Sabendo que: 

• Os mais novos não foram para a esquerda; 

• Os que foram para a direita, não são os de 10 anos;

• Os que foram para a esquerda, não são os de 11 anos; 

• Os mais velhos não seguiram em frente. 

Responda: Qual a idade dos alunos que seguiram em frente?

E. QUE CONTA RESOLVE? 

Nessa proposta, são dados aos alunos dois ou três problemas e 

abaixo deles aparecem operações. A tarefa consiste em ler cada problema 

e associar a ele a operação adequada, justificando, oralmente ou por 

escrito, a escolha feita.  

Ao realizar essa atividade com a classe, são necessários alguns 

cuidados, como garantir que haja entre as operações algumas que sejam 

inadequadas, diferentes operações que conduzam a resposta do problema 

ou um conjunto de operações que não se encaixam no problema proposto. 

Ao final da atividade, é fundamental que todos apresentem justificativas 

                                           
47 Problema reescrito por Cleusa de F. Silva Rocha, Conceição Morais, Neusa M. Rocha Aredes e Sueli 

Oliveira a partir do problema proposto por GIOVANNI & GIOVANNI JÚNIOR (2004, 4ª série, p.75). 
48 Problema reescrito por Marilda Alves Coelho, Viviane Batista Alemão Praxedes e Zélia Rodrigues Ribeiro 

a partir do problema proposto por BIGODE & GIMENEZ (2005, 3ª série, p.46). 
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para as escolhas realizadas, as quais podem ser registradas no caderno. 

(SMOLE & DINIZ, 2001, p.75 e 76) 

Veja dois exemplos construídos a partir de problemas convencionais encontrados 

num livro didático49: 

1. Em uma fazenda foram plantadas mudas de três árvores diferentes. Os pinheiros 

formaram 12 fileiras, cada uma com 13 mudas; os jacarandás formaram 5 fileiras com 

13 mudas, e as perobas, 12 fileiras com 8 mudas. Quantas árvores, ao todo, foram 

plantadas? 

Qual expressão abaixo resolve o problema? Justifique sua resposta. 

a) (12 + 5) × 13 + 12 × 8 = 

b) (12 + 5 + 13) × 8 = 

c) (12 + 8) × 13 + 5 × 8 = 

2. Uma transportadora enviou, de Betim para o porto de Vitória, 3 frotas de caminhões, 

todos carregados com 8 automóveis. A primeira frota partiu com 12 caminhões, a 

segunda, com 5 caminhões e a terceira frota, com 13 caminhões. Quantos automóveis 

ao todo, a transportadora levou para o porto? 

Qual expressão abaixo resolve o problema? Justifique sua resposta. 

a) (12 + 5) × 13 + 12 × 8 = 

b) (12 + 5 + 13) × 8 = 

c) (12 + 8) × 13 + 5 × 8 = 

Verifique que, além da opção correta, acrescentamos outras soluções que incluem 

erros comuns que os alunos cometem ao resolver o problema. Outra possibilidade de 

trabalho com os dois problemas é a comparação, pois permite que os alunos apropriem-

se de estratégias de leitura que os leve a compreender o papel dos dados e da pergunta 

na resolução de problemas.  

Observem outros exemplos construídos pelos/as professores/as da RME-BH a 

partir de problemas convencionais: 

 

3. Osvaldo levou sua família, esposa e três filhos adolescentes, para visitar sua tia. Para 

a viagem eles utilizaram um ônibus, cuja tarifa é R$1,00, e um metrô, cuja tarifa é

R$2,00. Escolha quais operações ele deve fazer para saber quanto gastou com o 

transporte para ir e voltar com sua família da casa de sua tia. Justifique sua escolha.50

                                           
49 SOARES (1998, livro 4, p.203).  
50 Problema reescrito por Cláudia Márcia dos Santos, Eunice Inácia C. de Sales e Isamara de Oliveira, a 

partir do problema proposto por PIERRO NETTO & SOARES (2002, 5ª série, p.23). 
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a) 2 × (5 × 1 + 5 × 2)  

b) 10 × 1+ 10 × 2  

c) 4 × 1+ 4 × 2 

d) 10 × (1 + 2) 

e) 5 × 3 

4. No início do ano trabalhavam 386 pessoas em uma fábrica. Durante o ano, 12 

trabalhadores se aposentaram, 7 foram demitidos e 35 foram contratados. Quantas 

pessoas trabalhavam no final deste ano? Escolha a expressão abaixo que resolve o 

problema e justifique sua resposta .51

a) 386 − (12 + 7) + 35 

b) (386 + 35) − (12 + 7) 

c) 386 − (12 − 7) + 35 

É possível perceber que nesses exemplos foi incluída mais de uma resolução 

possível. Conforme afirma Smole e Diniz (2001): 

Isto permite não apenas a percepção de que há mais de um modo de 

resolver o problema, como também auxilia o aluno a analisar as vantagens 

e as desvantagens de cada uma. (p.76) 

Conheça outros problemas desse tipo, elaborados por professores/as da RME-BH: 

5. Maria recolhia 390 litros de leite em um dia. Ela repartia essa quantidade em leiteiras 

de 5 litros. Quantos litros de leite ela recolhia em 5 dias? Escolha a expressão abaixo 

que resolve o problema e justifique sua resposta.52

a) 390 ÷ 5 × 7 =  b)  390 ÷ 7 × 5 =   c)  390 × 5 = 

6. Os alunos da Escola Brasil venderam bilhetes de uma rifa. Cada uma das seis classes 

vendeu 45 blocos com 6 bilhetes cada um. Quantos bilhetes foram vendidos? Escolha 

a opção que resolve o problema:53

a) 6 × 45 × 6   b)  45 ÷ 6 + 45   c)  45 + 6 − 6 

                                           
51 Problema reescrito por Arlete dos Santos Balbino, Maria Francisca de O. Azevedo, Regina Caldas e 

Ronaldo Rodrigues dos Santos, a partir do problema proposto por BONJORNO (2001, 4ª série, p.43). 
52 Problema reescrito por Queila Maria da S. Lança, Maria Regina P. Nascimento e Mírian Avelar Schulam, a 

partir do problema proposto por BONJORNO (2001, 4ª série, p.87). 
53 Problema reescrito por Carmem Machado, Gisleide da Mata e Miréia de Assis, a partir do problema 

proposto por MUNHOZ, NAZARETH & TOLEDO (2005, 3ª série, p.106). 
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7. Em uma caixa, havia 148 lápis. Fábio retirou da caixa 25 lápis e, depois, outros 18. Os 

lápis restantes foram guardados em 3 sacos com quantidades iguais. Descubra qual 

das expressões abaixo representa esse problema e resolva-o:54

a) 148 − (25 − 18) ÷ 3 = 

b) 148 − 25 − 18 ÷ 3 = 

c) (148 − 25 − 18) ÷ 3 = 

d) 148 − (25 − 18 ÷ 3) = 

F. PROBLEMAS EM TIRAS

O problema em tiras pode ser visto como uma estratégia de leitura, no qual: 

(...) os alunos, em duplas e depois individualmente, recebem um problema 

escrito em tiras, como se fosse um quebra-cabeças que deve ser montado 

na ordem correta antes de ser resolvido. (SMOLE E DINIZ, 2001, p.75) 

Veja um exemplo55: 

Anotou então o resultado da medida: 23,47. 

Ela prendeu 5 espécimes em uma gaiola apropriada e pesou o conjunto em uma 
balança bem precisa. 

A tabela que ela usou para fazer suas anotações foi a seguinte: 

Faça os cálculos e escreva a massa dos 5 besouros. 

A partir daí, foi retirando os besouros da gaiola, um a um, anotando as novas medidas 
fornecidas pela balança e calculando a massa dos besouros. 

Catarina está fazendo uma pesquisa sobre a vida dos besouros. 

                                           
54 Problema reescrito por Maria Juliana A. Araujo e Rosemere de Oliveira, a partir do problema proposto por 

BONJORNO, BONJORNO & OLIVARES (2006, 5ª série, p.67). 
55 Adaptado: SOARES (1998, livro 4, p.145). 
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Essa proposta auxilia os alunos a perceberem como se articula o texto do 

problema e como é construído – uso de sinais de pontuação, palavras chaves, letras 

maiúsculas ao iniciar frases, etc. –, enfatizando a coerência textual e a articulação da 

pergunta com o restante do texto. (SMOLE & DINIZ, 2001, p.75) 

Observando esses critérios, podemos utilizar problemas convencionais para 

montar as tiras.  Por exemplo, a partir do problema convencional abaixo: 

A leitura de um hidrômetro feita no dia 20 de março indicava 2431 metros cúbicos e uma 

nova leitura, feita um mês depois, indicava 2590 metros cúbicos. Quantos metros cúbicos 

de água foram consumidos nesse período? 56

as professoras Fernanda Duarte Dutra, Maria das Graças B. G. Constantino e Rosilene 

Maria de Oliveira Melo construíram as seguintes tiras: 

Em uma leitura feita no dia 20 de março, 

Após 30 dias, o hidrômetro indicou 2.590 metros cúbicos.

marca o consumo de água em metros cúbicos.

Quantos metros cúbicos de água foram consumidos nesse período?

O hidrômetro é um aparelho semelhante a um relógio:

Qual a data da segunda leitura?  

o hidrômetro indicava 2.431 metros cúbicos. 

Segundo as autoras, outra alternativa é: 

(...) modificar essa proposta para levar os alunos a refletirem sobre o papel 

dos dados numéricos no texto do problema. Para tanto, podemos 

apresentar o problema em tiras com os dados em separado para que, 

após organizarem as frases, os alunos coloquem os dados nas frases e 

resolvam o problema. (SMOLE & DINIZ, 2001, p. 75) 

                                           
56 GIOVANNI, CASTRUCCI & GIOVANNI JÚNIOR (2002, 5ª série, p.42). 
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Em uma leitura feita no dia ___ de março, 

Após 30 dias, o hidrômetro indicou _________ metros cúbicos.

Marca o consumo de água em metros cúbicos.

Quantos metros cúbicos de água foram consumidos nesse período?

O hidrômetro é um aparelho semelhante a um relógio:

Qual a data da segunda leitura?  

o hidrômetro indicava _________ metros cúbicos. 

Os números do problema são: 20, 2431 e 2590. 

G. QUAL É A PERGUNTA? 

O objetivo dessa proposta é levar os alunos a perceberem como a 

pergunta de um problema está relacionada aos dados do problema e ao 

texto. 

Apresentamos aos alunos um problema sem a pergunta e 

fornecemos uma série de quatro ou cinco questões que devem ser lidas e 

analisadas. Em duplas ou individualmente, os alunos devem decidir quais 

perguntas são adequadas ao problema dado. (SMOLE & DINIZ, 2001, 

p.77 e 78) 

Assim como em outras propostas, podemos elaborar esse tipo de proposta a partir 

de problemas convencionais. Veja um exemplo: 

1. Um caminhão tanque fez uma entrega para o posto Boa Viagem: 8000 litros de 

gasolina, 6000 litros de óleo diesel e 2500 litros de álcool. O posto vende, por dia, 400 

litros de gasolina, 600 litros de óleo diesel e 200 litros de álcool. 57

 

                                           
57 Adaptado: SOARES (1998, livro 3, p.59). 
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Leia o problema acima e analise quais perguntas, a seguir, são adequadas a ele. 

Justifique sua resposta. 

a) Quantas entregas serão necessárias para o posto ter gás natural veicular para 

seus clientes? 

b) Qual a placa do caminhão de entrega? 

c) O estoque de cada combustível entregue pelo caminhão dá para quantos dias? 

d) Para abastecer o posto com cada um dos combustíveis durante 3 meses, quantas 

entregas deverão ser feitas? 

e) Qual o combustível usado no carro do prefeito no dia em que foi abastecido no 

posto Boa Viagem? 

Observe outros exemplos formulados pelos/as professores/as da RME-BH: 

2. Odair e seu ajudante começaram a trabalhar na casa de Lúcia às 7:00 da manhã e 

terminaram o serviço do dia às 17:30 min. De 12:00 às 13:00, eles estão em horário 

de almoço. 58

Com os dados do problema, qual pergunta pode ser respondida? 

a) Quantos dias Odair e seu ajudante trabalham por semana? 

b) Qual é o salário de Odair e de seu ajudante? 

c) Quantas horas eles trabalham por dia? 

d) Qual é o serviço que prestaram para a Lúcia? 

e) Quanto Odair e seu ajudante ganham por hora trabalhada? 
 

3. Numa quitanda havia 2 centenas de laranjas, 5 dezenas e meia de mexericas e 3 

dúzias de lima. O quitandeiro vendeu 9 dúzias e meia de frutas. 59

Escolha abaixo a pergunta mais adequada para a resolução do problema: 

a) Quantas laranjas o quitandeiro vendeu? 

b) Quantas limas foram vendidas? 

c) Qual a quantidade de mexericas vendidas? 

d) Quantas frutas ainda há na quitanda? 

4. Para chegar à Ilha Verde, os turistas dependem de uma travessia em balsa. É 

possível transportar no máximo 24 veículos em cada viagem. Hoje, a balsa já fez 6 

viagens lotadas e mais uma com 15 veículos.60  

                                           
58 Problema reescrito por Gisele Pedersoli, Liozira Serrano e Mari Angela a partir do problema proposto por 

Luiz Márcio, Marcelo Lellis, Estela Milani, na página 59 do livro Matemática para todos – 3ª série (Belo 
Horizonte: Scipione, 2004). 

59 Problema reescrito por Janete Pereira de Mendonça, Márcia de Souza e Silva  e Rosa Amélia Ribeiro a 
partir do problema proposto por Bonjorno, na página 140 do livro Matemática pode contar comigo – 3ª série
(São Paulo: FTD, 2005). 



48      CADERNOS DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA – VOLUME 4 

Leia as perguntas abaixo e analise quais elas são adequadas ao problema acima. 

Justifique sua resposta. 

a) Para transportar 288 veículos, quantas viagens lotadas serão necessárias? 

b) Quantos turistas foram transportados para Ilha Verde nesse dia? 

c) Quantos carros foram transportados para a ilha Verde hoje? 

d) Qual a velocidade de deslocamento da balsa? 

e) Quantos veículos faltam para lotar a balsa na 2ª viagem? 

f) Qual o tempo gasto para a balsa fazer a travessia? 

Agora responda as perguntas que você considerou adequadas ao problema. 

H. PROBLEMAS DE ESTRATÉGIA

O problema a seguir é o que denominamos de problema de 

estratégia, pois sua solução depende de combinar as informações do texto 

de forma adequada: 

Um homem precisa levar uma raposa, uma galinha e um cesto de 

milho até a outra margem do rio. O problema é que ele só pode levar uma 

dessas coisas de cada vez. Levando o cesto de milho, a raposa comeria a 

galinha. Se ele levar a raposa, a galinha come o milho. Como você faria 

para resolver esse problema? 

Leva a galinha, porque se levar a raposa a galinha come o milho, 

depois eu levaria a raposa e amarraria numa árvore. E, por último o 

milho e não iria deixar a galinha comer o milho. Thiago – 3ª série 

Na primeira viagem eu levaria a galinha, porque a galinha não seria 

atacada e nem comeria o milho. A raposa ficaria amarrada e o milho 

protegido para ninguém comê-lo. Quando eles chegassem do outro 

lado da margem o homem amarraria a galinha. 

Na segunda viagem eu levaria a raposa e deixaria bem longe, presa 

num cercado. E na terceira viagem eu levaria o milho. Carol – 3ª 

série 

                                                                                                                                                
60 Problema reescrito por Alexandra  S. Dias, Cássia Aparecida dos S. Lima e Vera Maria Bernardes Costa a 

partir do problema proposto por Maria Inez C. Cerullo, Maria Tomie S. Sato e Regina Maria Chacur, na 
página 81 do livro Trocando idéias – 3ª série (São Paulo: Scipione, 2004). 



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: PROBLEMA OU SOLUÇÃO?    49 

As soluções das crianças são possíveis e interessantes apesar de 

diferirem da resolução clássica: na primeira viagem levar a galinha, na 

segunda levar a raposa e trazer a galinha de volta, na terceira viagem 

levar o milho e, finalmente na quarta viagem levar a galinha. 

Cabe ao professor discutir com os alunos as diversas soluções 

apresentadas. (STANCANELLI, 2001, p.118)

Conheça outros exemplos61: 

1. A travessia

Um homem, que pesa 100 quilos, e seus dois filhos, um pesando 40 

quilos e o outro pesando 60, precisam atravessar um rio. O único 

barco disponível só pode carregar até 100 quilos de 

cada vez. Como eles poderão 

chegar à outra margem?

2. Um pastor esperto

Para guardar suas ovelhas, um pastor dispõe de “cerquinhas” iguais a esta: 

Ao anoitecer, o pastor reúne seu rebanho e o guarda em um cercado 

formado por dez dessas “cerquinhas”, no seguinte formato: 

Numa noite, apareceu um outro pastor, seu amigo, e lhe disse: 

— Minha mulher está doente. Tenho que ir depressa para casa cuidar dela. Você 

pode guardar meu rebanho no seu cercado? Posso lhe dar duas “cerquinhas”. 

O primeiro pastor apressou-se em fazer o favor ao 

amigo. Apesar de contar com 

somente duas “cerquinhas” a mais, 

conseguiu dobrar a área do 

cercado para guardar o dobro da 

quantidade de ovelhas. Como fez? 

Os exemplos a seguir foram elaborados pelos professores da RME-BH: 

3. Em Salvador, há um elevador que leva as pessoas da Cidade Baixa para a Cidade 

Alta e vice-versa, chamado Elevador Lacerda. Por estar em manutenção, ele 

transporta apenas 150 kg em cada viagem. Sabendo que estão na fila Tânia (60 kg), 

                                           
61 BÜRGERS & PACHECO (s.d., p.13 e 32). 
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Bruna (70 kg), Carlos (80 kg), Ana (90 kg), Thiago (20 kg), Rita (40 kg) e Pedro (85 

kg), como eles poderão chegar a cidade alta, em apenas 3 viagens?62

4. Em um único dia, uma lanchonete vendeu uma certa quantidade de cachorro-quente e 

de sanduíche de queijo. Ao emitir a nota, um borrão de tinta escondeu alguns 

algarismos dos números representados. Observe a tabela para responder:63

 

CACHORRO QUENTE 2  ●  6  ●

SANDUÍCHE DE QUEIJO 1  8  ●  6 

TOTAL DE SANDUÍCHES VENDIDOS ●  2  0  1 

a) Quais são os números que foram manchados? 

b) Quantos sanduíches foram vendidos ao todo? 

c) Quantos cachorros-quentes foram vendidos a mais que os sanduíches de queijo? 

5. Numa festa havia 3 bandejas com guloseimas. Entre balas, pirulitos e bombons havia 

ao todo 100 guloseimas.  Entre balas e bombons há 64 guloseimas. Entre pirulitos e 

balas há 54 guloseimas. Quantas guloseimas há de cada tipo?64

I. OUTROS PROBLEMAS NÃO-CONVENCIONAIS

Alguns problemas são mais favoráveis à problematização que 

outros; no entanto, depende do professor conhecer o potencial do 

problema para encaminhar os questionamentos de acordo com seus 

objetivos e o envolvimento dos alunos. Um exemplo é o problema a seguir 

que, além de ter várias soluções, pode transformar-se em novos 

problemas interessantes com a alteração de alguns de seus dados. 

Preencher as quadrículas da figura abaixo, usando os algarismos de 

1a 9, sem repeti-los, de tal modo que a soma dos números na 

horizontal, vertical e diagonal do quadrado seja 15. 

                                           
62 Problema elaborado por Claudia Soares R. Moura, Eliane Célia Paula, Janeth Simone Rosa, a partir do 

problema proposto por Padovan, Guerra & Milan (2000, 4ª série, p.76). 
63 Problema elaborado por Andréia A. J. Fernandes, Maria de Fátima M. Andrade e Marta Vieira F. Cézar, a 

partir do problema proposto por PEIXOTO & OLIVEIRA (1997, 3ª série, p.63). 
64 Problema elaborado por Ana Lúcia Sarmento do Rego, Eliana Oliveira e Rosemary Prado de Azevedo, a 

partir do problema proposto por ALVES (1997, 4ª série, p.99). 
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Em geral, as pessoas buscam imediatamente a solução por 

tentativas. Porém, como o enunciado é propositadamente impreciso, 

algumas pessoas não usam todos os números de 1 a 9, repetindo alguns 

deles; outras demoram a compreender o que foi pedido. 

Nesse momento, surge a necessidade de esclarecer o enunciado de 

modo que todos trabalhem no mesmo problema. Salienta-se, assim, o 

primeiro passo da resolução de um problema: a compreensão do que é 

dado e do que é pedido. A seguir, procede-se à análise da solução, 

questionando-se: 

6 1 8 

7 5 3 

2 9 4 

− Esta é a única solução? 

− Como ela foi encontrada? 

− O que ela tem de características? 

Muitos alunos dizem que a solução não é única e apresentam outras: 

4 9 2 8 3 4 8 1 6 

3 5 7 1 5 9 3 5 7 

8 1 6 6 7 2 4 9 2 

O importante é que, ao final da discussão, todos observem que as 

características das respostas são: o número 5 ocupa o centro do quadrado 

e, uma vez que esse número esteja colocado, os outros se encaixam; os 

números pares ocupam os cantos do quadrado e os ímpares estão nas 

casas intermediárias; dado qualquer um desses quadrados, fica fácil obter 

outros, fazendo-se trocas convenientes de posições (rotação dos lados do 

quadrado). 

É possível discutir o próprio problema proposto, perguntando-se: 

− Multiplique os números da primeira linha por 2. O quadrado 

continua sendo mágico? Por quê? 

− Se multiplicarmos os números das linhas por 5, o que acontecerá 

com esse quadrado? Qual será sua soma? Ele será mágico? 

− Multiplique cada número do quadrado por uma mesma 

quantidade. O que acontece com a soma? Ele continua sendo 

um quadrado mágico? 
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− Isto também acontece com as demais operações? 

Cabe ainda questionar: 

− É possível construir quadrados mágicos com outros números? 

É interessante observar que a resposta é “sim” e que as 

justificativas, quando solicitadas, são imprecisas e pouco satisfatórias. Um 

exemplo é construir um quadrado mágico usando os algarismos de 0 a 8 

sem repeti-los. 

7 0 5 

2 4 6 

3 8 1 

(Stancanelli, 2001, p.116 e 117)

Agora, veja esse outro exemplo65: 

   16

  10   

5     

Termine de preencher o quadro ao lado, de forma que os 

números de 1 a 20 ocupem todos os quadrinhos. Siga uma 

regra: Cada número tem de ter o antecessor e o sucessor 

vizinhos a ele no quadrinho da direita, da esquerda, de cima ou 

de baixo. Só não vale deixar números vizinhos na diagonal.
     

                                           
65 Adaptado: SOARES (2004, 4ª série, p.193) 
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FORMULANDO PROBLEMAS

A formulação de problemas é uma importante estratégia de trabalho na perspectiva 

metodológica de Resolução de Problemas. Pois, segundo Chica (2001, p.151 a 153): 

(...) nesse processo, aproximam-se a língua materna e a matemática, as 

quais se complementam na produção de textos e permitem o 

desenvolvimento da linguagem específica. O aluno deixa, então, de ser um 

resolvedor para ser um propositor de problemas, vivenciando o controle 

sobre o texto e as idéias matemática.(...) 

Dar oportunidade para que os alunos formulem problemas é uma 

forma de levá-los a escrever e perceber o que é importante na elaboração 

e na resolução de uma dada situação; que relação há entre os dados 

apresentados, a pergunta a ser respondida e a resposta; como articular o 

texto, os dados e a operação a ser usada. Mais que isso, ao formularem 

problemas, os alunos sentem que têm controle sobre o fazer matemática e 

que podem participar desse fazer, desenvolvendo interesse e confiança 

diante de situações-problema. 

Na formulação de problemas, a criança empenha-se em pensar nele 

como um todo, não se detendo apenas nos números, em algumas palavras-

chave ou na pergunta. Ela se familiariza e compreende melhor as 

características das situações-problema. (...) 

Como em toda produção de texto, a elaboração de problemas deve 

ser encarada como algo desafiador e motivador. É preciso estimular a 

capacidade inventiva e questionadora dos alunos, desenvolvendo na sala 

um clima de interação e respeito, onde se possa fazer matemática através 

da possibilidade de questionar, levantar hipóteses, comunicar idéias, 

estabelecer relações e aplicar conceitos. Para que o aluno torne-se um 

escritor eficaz, a escrita não deve ser então sinônimo de trabalho 

cansativo, enfadonho ou fracassado. 
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Trabalhar com formulações de problemas requer paciência, pois tal 

atividade demanda muitas idas e vindas, cabendo ao professor orientar os 

alunos sem atropelar o processo de criação. Nesse processo, as 

intervenções realizadas por ele farão com que os alunos avancem 

cognitivamente, sendo para isso necessário sacrificar a quantidade de 

problemas em favor da qualidade de ensino. 

Nesse sentido: 

As primeiras propostas de formulação de problemas devem ser 

planejadas com muito cuidado, uma vez que as crianças demonstram 

dificuldade em realizar tal tarefa por estarem acostumadas a somente 

resolver problemas. Os alunos devem ter contato com diferentes tipos de 

problemas para resolver antes de propormos que criem seus próprios 

problemas. 

Não se trata de resolver um grande número de problemas e, depois 

de torná-los bons resolvedores, iniciar as propostas de formulação, mas 

sim propiciar que tenham uma vivência anterior que lhes permita testar 

suas hipóteses, conhecer e desenvolver modelos que servirão como ponto 

de partida para formularem seus próprios problemas.

Por isso, durante as oficinas, os/as professores/as da RME-BH, primeiro, tiveram 

contato com os diferentes tipos de problemas apresentados no capítulo anterior; depois, 

transformaram os problemas encontrados em livros didáticos nos tipos apresentados 

fazendo um trabalho de reescrita; e, finalmente, formularam seus próprios problemas a 

partir das propostas a seguir: 

1. A PARTIR DE UM PROBLEMA DADO, CRIAR UMA PERGUNTA

Um pacotinho fechado com três balas de limão custa 10 centavos. Cada bala de hortelã 

custa 5 centavos. Haroldo comprou 20 balas. 66

A partir do problema acima, os/as professores/as da RME-BH criaram as seguintes 

perguntas67: 

                                           
66 Adaptado: KRULIK & REYS, Robert E. (1997, p.180). 
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a) Quanto custa cada pacote de bala de limão? 

b) Quantos pacotes de balas de limão Haroldo comprou, considerando que ele já tinha 

comprado 8 balas de hortelã? 

c) Quanto Haroldo pagará pela quantidade de balas da pergunta anterior? 

d) Onde Haroldo comprou as balas? 

e) Qual o sabor de bala preferido por Haroldo? 

f) Se Haroldo comprou 20 balas, faça as contas e escreva as possibilidades da 

quantidade de balas de limão e de hortelã que ele comprou.  

g) Calcule quanto Haroldo gastaria em cada possibilidade encontrada na pergunta 

anterior. 

h) Quantas balas de limão e de hortelã Haroldo comprou? 

i) Considerando que Haroldo comprou 50 centavos de balas de limão, responda: 

− Quantos pacotinhos fechados ele comprou? 

− Quantas balas de hortelã ele comprou?  

− Quanto ele pagou pelas balas de hortelã?  

− Quanto gastou no total? 

j) Considerando que Haroldo comprou 8 balas de hortelã, responda: Quantos 

pacotinhos de balas de limão ele comprou? 

k) Se Haroldo comprou 15 balas de limão e 5 de hortelã, quanto pagará por elas? 

l) Considerando a compra da pergunta anterior, quanto ele receberá de troco se pagar 

com uma nota de R$5,00? 

Para formular perguntas, deve-se reconhecer no problema os dados disponíveis, a 

situação criada e evidenciar a existência de um problema através da pergunta a ser 

inventada. (CHICA, 2001, p.154) 

Analisando as perguntas criadas é possível encontrar: 

• Perguntas que podem ser respondidas pelo próprio texto, ou seja, sua resposta está 

contida nele – pergunta a; 

• Perguntas que exigem contagem ou operações a serem realizadas – perguntas b, c, f, 

g, h, i, j, k, l; 

                                                                                                                                                
67 Perguntas formuladas por 
  (a) até (e) Dinéia Afonso, Maria do Carmo Carvalho e Vanda Maria Lopes Ferreira 
  (f) e (g) Eliane Carneiro Vaz , Maria de Lourdes, Zenilda de L. O. Rezende e Zenólia Ruthner 
  (h) Cláudia Maria das Neves P. Salles, Julieta Rodrigues Cruz, Sirlei Drumond de Almeida e Valéria Peret 

Ferraz. 
  (i) e (j) Maria da Piedade Chagas e Tânia Quênia Soares 
  (k) e (l)  Márcia de Araújo Rodrigues e Maria Aparecida Gomes 
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• Perguntas que, de acordo com os dados oferecidos, não podem ser respondidas (o 

que não descaracteriza um problema) – perguntas d, e; 

• Perguntas com novos dados, dos quais depende ou independe a resposta – 

perguntas b, c, f, g, i, j, k, l. (CHICA, 2001, p.154) 

As perguntas propostas no problema original eram: 

� Quantas balas de cada sabor ele pode ter comprado?

� Quanto custa uma bala de hortelã? 

� Quantas balas Haroldo comprou? 

� Ele poderia comprar 7 balas de limão? Por quê? 

� Qual o maior número de balas de limão que ele poderia comprar? 

� Haroldo poderia comprar 20 balas de hortelã e nenhuma de limão? 

2. A PARTIR DE UMA FIGURA DADA, CRIAR UM PROBLEMA

Para a figura a seguir (adaptada da Revista Recreio, Passatempos, Edição 

especial nº 1, p. 26 e 27), os/as professores/as propuseram os seguintes problemas: 
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1. Esta é a figura da cidade onde Mara mora. Observe-a e responda68: 

a) Quantos veículos existem na figura? 

b) Quantas ruas podem ser vistas na figura? 

c) Quantas casas estão na frente da escola? 

d) Quantos prédios amarelos podem ser vistos? 

e) Qual o número de guarda-sóis na praça? 

f) O que está à direita da escola? 

g) Quantos túneis podemos ver na figura.  

2. Sabendo que um aluno mora em um apartamento de uma quadra onde tem piscina, 

observe a figura e responda69: 

a) Qual o menor caminho que ele deveria escolher para chegar à escola? Descreva-o. 

b) Qual o menor caminho entre a escola e o zoológico? Descreva-o. 

3. A turma A saiu da escola e foi ao zoológico, percorrendo 2 quadras. Saindo do 

zoológico, foi até a praça percorrendo mais 2 quadras. Sabendo que cada quadra da 

figura mede 580 m, responda70: 

a) Qual a distância percorrida? 

b) Transforme a distância percorrida de m para km. 

4. Diga que perguntas podem ser respondidas, considerando a figura dada71: 

a) Quantas casas e quantos automóveis podem ser visualizados? 

b) Quantos animais há no zoológico? 

c) Quantos moradores há no bairro? 

d) Na sua opinião, que tipo de pessoa mora na casa com piscina? 

e) A área apresentada é bem projetada? Justifique. 

5. Pedrinho mora próximo à igreja. Observando a figura, responda72: 

a) Quanto tempo levará para chegar à escola? 

b) Pedrinho chegará mais rápido ao clube ou ao supermercado? 

c) Qual a distância entre a escola e a estação? 

d) Qual o lugar preferido de Pedrinho para se divertir? 

e) A que horas o trem parte da estação? 

f) Qual o valor da entrada ao zoológico? 

                                           
68 Problema formulado por Cássia Valéria da Silva, Cremilda Moreira Gomes, Neide Fernandes Temponi, 
Regina de Fátima Ribeiro e Sandra Lúcia Batalha. 
69 Problema formulado por Luiz Adriano Torres Vieira e Márcia de Oliveira B. Pereira. 
70 Problema formulado por Ivone Aparecida dos Santos e Magy Ribeiro Silva Andrade. 
71 Problema formulado por Haroldo Alves Vieira e Marinez Véo Nery Marinho. 
72 Problema formulado por Carmem Silvia Fineli, Margaret Ferreira Chagas, Maria do Carmo Adalberto e 

Neda Míriam de Souza Chaves. 
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6. Marcos freqüenta as aulas no período da manhã. Após as aulas, sempre passa no 

supermercado para comprar o lanche da tarde. Observando a figura e sabendo que 

Marcos mora na casa vermelha que fica na praça, quanto tempo ele leva para fazer as 

compras e chegar em casa. 73

Analisando essas produções, verifica-se que os/as professores/as, provavelmente, 

se basearam em suas vivências pessoais, fato que gerou diferentes leituras da figura e, 

também, diferentes tipos de problemas: 

• Problemas de enredo: 1, 2 e 3; 

• Qual é a pergunta: 4; 

• Problemas sem solução: 5 e 6. 

Nesse tipo de proposta, Chica (2001, p.155 e 156), alerta que 

A escolha da figura pelo professor é uma tarefa que merece cuidado 

para não induzir demasiadamente o que ele quer que as crianças 

perguntem ou respondam. O ideal é que a figura seja de natureza mais 

abrangente, interessante, de modo a propiciar a aparição de diversas 

idéias. Ela não deve estar relacionada apenas à contagem ou às quatro 

operações para que problemas não-numéricos (sem conceitos numéricos) 

também apareçam, pois em nosso cotidiano e na própria matemática 

também nos deparamos com essas situações. 

Trabalhando assim, em vez de pensarmos em problemas como 

sendo desta ou daquela operação, devemos considerá-los como 

perguntas que as crianças tentam responder pensando por si mesmas. 

Isto não exige nada além da capacidade natural que toda criança tem de 

se encantar por desafios.  

A figura e o problema original eram um DESAFIO: 

Um homem pegou um táxi da estação de trem até sua casa. Veja as dicas abaixo e 

descubra onde ele mora. 

Dicas: 

� O motorista fez o caminho mais longo, sem passar duas vezes pelo mesmo local. 

� O primeiro lugar por onde passou foi a igreja. 

� Depois, passou pelos pontos indicados ao lado, mas não exatamente nesta ordem. 

� Antes de chegar, ele passou em frente ao correio. 

                                           
73 Problema formulado por Cláudia Márcia dos Santos, Eunice Inácia C. de Sales e Isamara de Oliveira. 
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3. A PARTIR DE UM INÍCIO DADO, CONTINUAR O PROBLEMA

Henrique está brincando de empilhar cubinhos, enquanto seu irmão Guga está olhando 

para baixo, de cima de uma cama-beliche. 74

 

Veja algumas propostas de continuação para o problema feitas pelos/as 

professores/as da RME-BH a partir do texto e da figura anterior: 

1.  (...) Guga observou que Henrique fez 3 pilhas com 2 cubos em cada uma. Quantos 

cubos ele já empilhou?75

2. (...) Responda76: 

a) Quantos anos tem Henrique? 

b) Sabendo que Henrique já fez 3 pilhas de 2 cubinhos e sobrou 1 cubinho, quantos 

cubinhos ele tinha? 

c) Se ele tivesse 10 cubinhos, quantas pilhas de 2 cubinhos poderia fazer? 

d) Desenhe a figura que Guga está enxergando. 

3. (...) Dos desenhos abaixo qual se aproxima mais da vista superior que Guga vê de 

cima da beliche77: 
                      d)          

a)   b)     c)      d)      e)   

               

                                           
74 MUNHOZ, NAZARETH & TOLEDO (2005, 3ª série, p. 77).  
75 Continuação do problema elaborada por Denise Margarida Lima e Maria Terezinha de Souza. 
76 Continuação do problema elaborada por Edméa Pereira da Silva, Maria Aparecida Souza de Paula 

Oliveira e Zélia Maria dos Santos. 
77 Continuação do problema formulada por Janaína Costa Miranda, Kelton Cristiano Chagas Rocha e Mércia 

Fátima de Souza Moreira. 
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4. (...) Observando a figura, responda78: 

a) Quantos cubos Guga vê, de cima, na pilha formada? 

b) Considerando que cada pilha tem dois cubos. Quantos cubos já foram 

organizados? 

c) Quantos blocos você vê na figura? 

d) Existe algum outro objeto no quarto com a forma semelhante a do cubo? Qual? 

Analisando as continuações formuladas, é possível observar que os/as 

professores/as acrescentaram outros dados, articulando-os com aqueles já apresentados 

no texto inicial, e finalizaram o problema com uma pergunta. Para essa articulação, é 

importante estar atento às características do texto de um problema, bem como, aos 

conhecimentos matemáticos aplicáveis à situação. 

Por isso, segundo Chica (2001, p. 156): 

(...) a colocação da pergunta, em sua forma e conteúdo, dá indícios ao 

professor do caminho já trilhado por esses alunos em sua aprendizagem 

matemática. No entanto, é natural que muitos alunos usem o repertório de 

problemas conhecidos como apoio para realizar a tarefa proposta, 

utilizando textos muito semelhantes aos de problemas convencionais. 

 

Veja a continuação do problema original: 

Responda: 
a) Quantos cubinhos Henrique usou quando fez cada pilha? 

1ª pilha       2ª pilha 

b) Qual destas figuras Guga vê? 
1ª pilha      2ª pilha 

                

                  

A  B  C   1   2  3

                                           
78 Continuação do problema formulada por Cláudia Sales, Fátima Costa, Fátima Maia, Kelly Anderson de 

Souza e Vânia Freire. 
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4. A PARTIR DE UMA PERGUNTA, CRIAR UM PROBLEMA

Quantos fios de cabelo Joice tem a mais que Paula? 

Veja alguns problemas formulados pelos/as professores/as com a pergunta acima: 

1. Mariana tem 2 bonecas e batizou-as de Joice e Paula. Joice tem os cabelos de lã na 

cor preta e Paula na cor amarela. As duas têm cabelos trançados. Joice tem 2 tranças 

com 132 fios em cada uma e Paula tem apenas uma trança com 1/3 dos cabelos de 

Joice. Quantos fios de cabelo Joice tem a mais que Paula?79

2. Joice, a irmã do Cebolinha, tem o quádruplo de fios de cabelo que seu irmão tem na 

cabeça. Sabendo que Cebolinha possui 5 fios e que Ana Paula possui a mesma 

quantidade do irmão de Joice menos quatro fios, quantos fios de cabelo Joice tem a 

mais que Paula?80

3. Joice e Paula estavam ansiosas para o show de “Heave Metal” que aconteceria no 

sábado. Queriam adequar o visual ao estilo do evento. Resolveram pintar, cortar e 

frisar os cabelos. No entanto, Joice não sabia que tinha alergia aos produtos 

químicos. O resultado foi que seu penteado ficou bem exótico. Ao contrário de Joice, 

Paula obteve um penteado bem volumoso e elétrico. Quantos fios de cabelo Joice tem 

a mais que Paula?81

4. Paula e Joice estavam brincando com uma boneca. A boneca tinha ao todo 502 fios 

de lindos cabelos loiros. Em certo momento da brincadeira, as duas meninas brigaram

pela posse da boneca. Paula puxou os cabelos da boneca ficando com 125 fios de 

cabelo em sua mão. Joice, por sua vez, ficou com 295. Quantos fios de cabelo Joice 

tem a mais que Paula?82

Analisando os enunciados dos problemas formulados, verificamos que os/as 

professores/as se preocuparam com a elaboração do texto, principalmente no aspecto do 

uso da linguagem, apesar de construírem um enredo que se aproxima muito de um texto 

convencional. O predomínio desse tipo de texto, na elaboração dos/as professores/as, se 

deve ao fato de possuírem uma formação marcada por uma perspectiva de Resolução de 

Problemas em que predominava a aplicação de algoritmos relativos às operações 

fundamentais.  

                                           
79 Problema formulado por Márcia de Araújo Rodrigues e Maria Aparecida Gomes. 
80 Problema formulado por Maria Aparecida Nunes e Suzana Barbosa. 
81 Problema formulado por Gláucia Vieira e Lílian Silva. 
82 Problema formulado por Carmem A. Silva de Sá e Maria do Socorro Reis Ribeiro. 
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 Agora, observe o seguinte problema formulado por uma criança de 9 anos (Chica, 

p.151 e 152):  

Joice e Paula são duas espigas de milho que moram num grande milharal 

no interior de São Paulo. 

Resolveram participar de concurso de cabelos. 

Joice estava radiante em frente do espelho penteando seus cabelos, 

quando percebeu que eles estavam caindo. Decidiu contá-los. Ela estava 

com 1247 fios e no chão 320 caídos. 

Desesperada com a possibilidade de não participar do concurso, foi 

investigar os fios de Paula. 

Espiando, notou alguma coisa estranha. Paula penteava os cabelos e eles 

não caíam. 

Joice teve um 

ataque, pulou em 

cima de Paula e 

puxou seus cabelos. 

Que surpresa! 

Paula era careca. 

Quantos fios de cabelo Joice tem a mais que Paula?

A autora comenta que, nesse problema: 

(...) a preocupação da aluna era formular um problema adequado à 

proposta e, a todo momento, ela procurava articular o texto com os dados 

e a pergunta, além de construir um cenário de fantasia e descrições que 

chamam a atenção do leitor. A resolução do problema criado, nesse caso, 

não necessitava da realização de uma operação, bastaria apenas 

interpretar os dados. (p.153) 

 

Para que os/as professores/as possam ter êxito em seu trabalho com essa 

proposta de formulação de problemas, Chica (2001, p.164) alerta sobre alguns cuidados 

com a escolha da pergunta: 

Sabemos que a pergunta evidencia a real existência de um 

problema. Ela direciona o raciocínio a ser realizado, a operação 
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conveniente, a tomada de decisão ou a busca de uma estratégia a ser 

elaborada.(...) 

Quando propomos um problema a partir de uma pergunta, 

evidenciamos para a criança o quanto esta é importante em um problema 

matemático e as pistas que ela pode fornecer para a elaboração de um 

problema. Tal aspecto diferencia o problema de um texto comum. Assim, a 

pergunta pode ser proposta segundo o objetivo do professor em querer 

ressaltar uma operação, destacar palavras específicas da linguagem 

matemática, propiciar o surgimento de problemas mais abertos, etc. 

É certo que, se quisermos desencadear nos alunos um processo de 

reflexão, investigação e empenho, não podemos limitar-nos a explorar 

palavras-chave, em que cabe ao aluno a simples tarefa de identificar a 

operação apropriada para mostrar a solução e transformar as informações 

do problema em linguagem matemática. Quando os alunos formulam 

problemas, queremos muito mais que isso: nosso objetivo é que eles 

pensem em como combinar os dados a serem inventados, que façam o 

melhor uso da linguagem materna para isso, que superem os obstáculos e 

encarem os problemas como um desafio em si mesmos. 

Esses aspectos citados pela autora são bons indicadores para que o/a professor/a 

possa realizar um trabalho que vá se desvencilhando dessa perspectiva tradicional da 

Resolução de Problemas – na qual os enunciados têm como principal finalidade a 

aplicação de algoritmos. 

5. A PARTIR DE UMA PALAVRA, FORMULAR UM PROBLEMA

Os/As professores/as receberam a seguinte proposta: usar as palavras DADO e 

FACES para formular um problema. Segue alguns problemas formulados: 

1. Sabendo que a soma das faces opostas de um dado é 7, 

escreva (ou desenhe) os números (ou pontos) na 

planificação ao lado, de modo que quando montado, o 

dado atenda essa exigência.83

                                           
83 Problema formulado por Beatriz Cruz Moreno, Lívia R. B. do Amaral e Rosemar F. Mesquita Rodrigues. 



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: PROBLEMA OU SOLUÇÃO?    65 

2. Para decidir quem iniciaria o jogo, Paulo e Igor jogaram dois dados. Na vez de Paulo, 

a face de um dado mostrou 5 e outro 6. Igor jogou e as duas faces mostraram 6 e 4. 

A regra é: começa quem  tirar o maior produto. Quem iniciou o jogo?84

3. Em um jogo de multiplicação, os alunos tinham que jogar o dado duas vezes e 

multiplicar os pontos obtidos em cada face. Quem obtivesse o maior valor ganharia os 

pontos. Na primeira rodada, Marcelo tirou 5 e 3 e Thiago tirou 6 e 2. Na segunda 

rodada, Marcelo tirou 2 e 1 e Thiago, 4 e 5. Multiplicando os pontos tirados nas faces, 

em cada jogada, quem venceu o jogo? Quantos pontos o campeão fez a mais?85

4. Observe um dado convencional e responda86: 

a) Quantas faces tem este dado? 

b) Qual valor será encontrado se somarmos todas as faces deste dado? 

Conheça outro problema com essas palavras: 

O jogo de dados
87 – Num jogo, um dado foi lançado cinco vezes, conseguindo-se, 

assim, um total de dezoito pontos. Descubra qual foi a soma obtida considerando as 

faces de baixo nesses lançamentos. Saiba que, num dado comum, a soma dos números 

das faces opostas é sempre sete. 

Nesse tipo de formulação dos problemas, os/as professores/as investiram na 

produção de textos utilizando as palavras DADO e FACES no sentido específico que elas 

apresentam na Matemática. Voltando-se para sala de aula, entendemos que essa 

preocupação é legítima, uma vez que é objetivo do/a professor/a inserir o/a aluno/a no 

universo da simbologia e termos matemáticos.  Vale ressaltar que essa proposta é mais 

aberta, podendo o/a aluno/a ir por caminhos que não priorizará a utilização de termos 

com sentido estritamente matemático. Sobre esses aspectos, Chica (2001, p. 164) 

comenta que: 

A palavra pode suscitar no aluno um processo imaginativo, uma 

situação de sua vida cotidiana que ele interpretará, transformará e 

transgredirá, na medida em que esta possa estimular iniciativas diversas e 

                                           
84 Problema formulado por Maria Regina P. Nascimento, Mírian Avelar Schulman e Queila Maria da S. L. Antenor. 
85 Problema formulado por Jussara Regina Pinto Silva e Monika Antunes Pereira. 
86 Problema formulado por Márcia Cristina Ferreira e Walquíria Torres Prates. 
87 BÜRGERS & PACHECO (s.d., p.12). 
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diferentes. É um ganho de autonomia que possibilita a expressão do 

imaginário e a construção do poder sobre a língua e a matemática. 

Tal ganho de poder suscita na criança o desejo de criar, o prazer de 

exercer algo conquistado. Portanto, é preciso propor diferentes tipos de 

palavras, desde aquelas que tenham maior relação com assuntos 

matemáticos até outras de caráter geral ou com um apelo à fantasia, à 

imaginação e, por que não, ao absurdo. Palavras de natureza diferente 

trazem consigo objetivos diferenciados. 

É comum solicitar aos alunos que formulem problemas nos quais 

apareçam palavras específicas da linguagem matemática, como adição, 

produto, divisor, fator, dobro, entre outras. Nessas situações, o objetivo do 

professor é ajudar o aluno a familiarizar-se com termos ou palavras que 

comumente aparecem em problemas e que, muitas vezes, causam certas 

dificuldades na resolução, especialmente aquelas que possuem 

significados diferentes do usado em matemática. 

Nesse caso, as produções das crianças não terão aquele peso 

imaginativo descrito no início, uma vez que essas palavras exigem um 

problema conciso em idéias, claro e objetivo, o que também é um dos 

objetivos da formulação de problemas. 

6. A PARTIR DE UMA RESPOSTA DADA, CRIAR UM PROBLEMA

Para a resposta ”Podem entrar 6 crianças.”, observe alguns problemas criados 

pelos/as professores/as da RME-BH: 

1. No final de semana, a nossa escola fez uma excursão a Ouro Preto, para 

complementar o estudo sobre Cidades Históricas. Na igreja matriz, estipularam um 

número determinado de crianças para a visita ao altar-mor. As 48 crianças foram 

separadas em 8 grupos. Quantas crianças entrarão de cada vez?88

2. Um balão suporta até 210 kg. Sabendo que o balonista pesa 60kg e cada criança, em 

média, pesa 25 kg, quantas crianças podem entrar no balão?89

                                           
88 Problema criado por Marinêz Véo Nery Marinho e Simone Vieira Heibuth. 
89 Problema criado por Kênia Cunha Lopes, Rita de Cássia Vidigal Alvarenga, Vera Vilma de Paula Reis e 

Wânia Brandão Paiva de Angelis. 
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3. O Parque Guanabara recebeu em um final de semana 3500 pessoas. A roda gigante 

possui 24 cadeiras com 2 lugares cada uma e só funciona com lotação completa. O 

ingresso custa R$1,00 e dá direito a 5 voltas. Após 5 voltas saíram 17 crianças e 

entraram 11. Cada volta tem duração de 25 segundos. Quantas crianças ainda podem 

entrar para completar a lotação?90

Nesse caso, a criação de problemas exige muito do elaborador, pois é necessário 

coordenar as informações e os conceitos que se pretende trabalhar para se produzir um 

texto que seja coerente com a resposta dada. 

Assim sendo, Chica (2001, p.166 e 167) afirma que: 

O enfoque dessa produção está na resolução do problema. Em 

muitas propostas de formulação de problemas, o enfoque encontra-se 

basicamente no texto, em sua articulação e em seu sentido, sendo que 

resolver é outra etapa desse processo. Contudo, nessa proposta de 

trabalho, não separamos formulação de resolução a ponto de excluir uma 

em detrimento da outra. É preciso trabalhar cada uma delas de maneira 

significativa e motivadora, realizando explorações para que o aluno possa 

criar o maior número possível de relações entre elas. (...) 

Confrontando opiniões na classe e discutindo esse tipo de resposta, 

podemos levar os alunos a interpretarem os problemas surgidos e analisá-

los com mais cuidado, superando comportamentos como considerar que 

os problemas são sempre numéricos, que sempre têm solução, que todos 

os dados estão no texto e que estes devem ser usados na sua resolução. 

Para que os alunos consigam realizar essa tarefa, é preciso que 

conheçam alguns problemas não-convencionais. 

Enfim, qualquer que seja o objetivo do professor, devemos ajudar os 

aluno a perceberem que um problema pode ter ou não dados numéricos 

ou suficientes, que relação existe entre os dados numéricos e outros 

elementos do texto e, principalmente nesse tipo de proposta, se a resposta 

é coerente com o problema. 

A formulação de problemas nesse contexto possui especificidades e cuidados no 

tipo de resposta que se pretende obter. A autora adverte que: 

                                           
90 Problema criado por Alexandra S. Nogueira Dias, Cássia Aparecida dos Santos Lima e Vera Bernardes Costa. 
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A resposta dada pode ser de cunho numérico, ou seja, um número, 

uma palavra ou uma frase. Em cada uma das situações, há certa 

intencionalidade em sua proposta. É bastante diferente pensar em escrever 

um problema no qual a resposta seja um número ou toda uma frase. 

No primeiro caso, aparecem diversas formas de realização do 

problema que, em geral, os alunos relacionam ao resultado de alguma 

operação aritmética envolvendo quantidades que se deve adicionar, 

subtrair, multiplicar, dividir ou combinar uma ou mais operações. Nesse 

sentido, evidenciar os diferentes caminhos trilhados por cada aluno é de 

grande importância. Por outro lado, quando queremos que os alunos 

avancem na numeração utilizada na resolução de problemas, propor um 

número maior faz com que pensem em que situações um número assim 

aparece e como operar com ele. 

No segundo caso, o texto da resposta traz restrições que o aluno 

deve considerar na elaboração do texto do problema, especialmente na 

pergunta que deve ser orientada pela resposta solicitada. 

Apresentamos a seguir o problema que foi 

utilizado na elaboração dessa proposta: 

Lotação esgotada
91 – Um elevador pode levar ou 

20 adultos ou 24 crianças. Se 15 adultos já estão 

no elevador, quantas crianças podem entrar? 

7. A PARTIR DE UMA OPERAÇÃO, FORMULAR UM PROBLEMA

Conheça alguns problemas criados pelos/as professores/as da RME-BH, cuja 

solução fosse expressa por (12 + 8) × 13 + 5 × 8. 

1. Uma empresa de transporte faz viagens turísticas. No mês de julho, 13 vans, com 12 

passageiros cada, foram para Porto Seguro. Já em agosto saiu a mesma quantidade 

de vans, porém, com 8 passageiros em cada uma. Para o mês de setembro, essa 

empresa já reservou 5 vans com a mesma quantidade de passageiros do mês de 

agosto. Considerando esses dados, quantos passageiros essa empresa terá 

transportado de julho até setembro?92

                                           
91 BÜRGERS & PACHECO (s.d, p.11). 
92 Problema formulado por Isabela Borém Bretas e Sonilda F. Rocha. 
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2. Para a festa dos professores, uma diretora de escola comprou 13 buquês de flores. 

Cada buquê contém 12 rosas vermelhas e 8 rosas brancas. Na manhã seguinte, 

foram comprados mais 5 buquês, só que contendo apenas 8 rosas brancas. Quantas 

flores, ao todo, foram compradas?93

3. Os professores de uma escola organizaram uma gincana para seus três turnos. As 

equipes foram divididas da seguinte forma94: 

� 1º turno: 12 equipes com 13 integrantes cada; 

� 2º turno: 8 equipes com 13 integrantes cada; 

� 3º turno: 5 equipes com 8 integrantes cada. 

Pergunta-se: quantos alunos participaram da gincana? 

Nessa proposta, verificamos que os professores demonstraram facilidade na 

formulação dos problemas, devido à familiaridade do trabalho com expressões 

numéricas. Observem como os problemas elaborados são muito parecidos com aqueles 

encontrados nos livros didáticos: 

No estoque de uma loja estão guardadas lâmpadas 

de 3 cores diferentes. Há 12 caixas, cada uma com 

13 lâmpadas amarelas; 8 caixas com 13 lâmpadas 

azuis, e 5 caixas com 8 lâmpadas verdes. Quantas 

lâmpadas, ao todo, formam o estoque da loja? 95

Sobre essa proposta de formulação de problemas, Chica (2001, p.168 e 169) 

comenta que: 

Podemos realizar essa proposta de duas maneiras: dando apenas o 

nome da operação ou a própria operação em si, com os números 

estabelecidos, que não precisa ser necessariamente uma só, mas várias 

ou até mesmo uma expressão numérica. 

Além da elaboração do texto de um problema, quando propomos 

esse tipo de atividade a ênfase está em verificar se os alunos 

compreendem as idéias matemáticas relacionadas às operações. Isto 

significa que se a operação dada é, por exemplo, uma adição, o texto do 

problema deve envolver as idéias de juntar ou de acrescentar 

quantidades.(...) 

                                           
93 Problema formulado por Elaine L. Almeida Aguiar, Inêz Helena Tuler Braga, Márcia Crisitna C.V. Bottaro e 

Solange Pinheiro Nunes Pimentel . 
94 Problema formulado por Luciana de Lima O Ferreira, Maria Elizabete Gonçalves da Silva, Nivalda de 

Fátima Gualberto Silva e Sandra Eiko Fugie. 
95 SOARES, Eduardo Sarquis. Matemática com Sarquis – livro 4. Belo Horizonte: Formato,  1998, p.203. 
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Apesar de essa ser a proposta mais tentadora aos olhos dos 

professores, não aconselhamos iniciar de modo algum por ela, nem 

podemos enfatizá-la demais, para não reforçar no aluno a idéia de que 

todo problema deve ser resolvido por meio de um algoritmo. Acreditamos 

que a diversidade de situações-problema, as diferentes explorações, as 

diversas intervenções e a prática das discussões é que irão auxiliar os 

alunos na construção do seu conhecimento. 

Para o professor, é importante observar, tanto nesse tipo de 

produção como nos demais, o conhecimento que os alunos já possuem 

sobre um problema matemático, a linguagem mais conveniente para cada 

situação, bem como discutir e levantar semelhanças e diferenças entre os 

textos apresentados. 

8. A PARTIR DE UM TEMA, FORMULAR UM PROBLEMA

Entendemos por tema algum assunto em que os alunos estejam 

envolvidos e que possibilite, ao propormos a formulação de problemas a 

partir dele, que os alunos possam efetivamente utilizar seus 

conhecimentos em sua produção. Dessa forma, a resolução de problemas 

deixa de ser um conteúdo isolado no currículo, tornando-se parte 

integrante e significativa deste. (CHICA, 2001, p.169) 

Como os/as professores/as não estavam envolvidos com um tema, além da própria 

discussão sobre Resolução de Problema, propusemos a leitura dos textos: Terra em 

perigo96; Nada de desperdício97; De olho no futuro98; De olho no lixo99; Poluição: o planeta 

em perigo100. 

Utilizamos para estimular os/as professores/as na formulação dos problemas, 

porque abordam um tema da atualidade.  

                                           
96 Revista Recreio, ano 6, vol. 296, 10/11/2005, p. 27 
97 Revista Recreio, ano 6, vol. 298, 24/11/2005, p. 25. 
98 Revista Recreio, ano 5, vol. 236, 16/09/2004, p. 27. 
99 Revista Recreio, ano 5, vol. 210, 18/03/2004, p. 27. 
100 Revista Recreio ano 5, vol. 221, 03/06/2004, p. 29. 
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Agora, vejam alguns problemas elaborados pelos/as professores/as a partir dos 

temas abordados nos textos anteriores: 

1. Cientistas alertam: Terra em perigo!  

Com o superaquecimento global nos últimos 120 anos, a temperatura da Terra subiu 

cerca de 1 grau centígrado, em média. Isto ocasionou o derretimento das geleiras nos 

pólos, elevando em 25 cm o nível da água do mar. Tais mudanças climáticas fizeram o 

mar avançar até 100 m sobre o continente nas regiões mais baixas. Considerando que 

esta situação não se altere e com base nessa pesquisa, resolva, quantos metros o mar 

avançará daqui a 30 anos?101

2. Após o estudo sobre o aquecimento global, a professora perguntou aos alunos como cada 

um poderia colaborar para a preservação do meio ambiente. Uma das  sugestões foi evitar 

o desperdício de papel, pois a cada 1000 kg de papel produzido, são necessárias 50 

árvores, ou seja, a cada 20 kg gasta-se 1 árvore. 

Realizaram uma gincana contra o desperdício de papel, dividindo a turma em grupos 

de 5 alunos. Após uma semana, o resultado foi: 

� Equipe A – desperdiçou 70 folhas 

� Equipe B – desperdiçou 30 folhas 

� Equipe C – desperdiçou 50 folhas 

� Equipe D – desperdiçou 65 folhas 

Após verificar que a equipe A perdeu, ela teria que cumprir a tarefa de levar  40 kg de 

papéis para reciclar.: 

a) Se o quilo do papel custa R$ 0,10, quanto será arrecadado? 

b) Com a reciclagem de 40 kg de papéis, podemos evitar a derrubada de quantas 

árvores? 102  

Sobre essa proposta, Chica (2001, p.170 e 172) ainda acrescenta que ela: 

(...) também permite ao professor inserir a atividade em projetos que 

esteja desenvolvendo com seus alunos. A variedade de textos e enfoques 

que surgem aqui é grande, então uma boa sistematização poderia ser um 

cartaz, uma apresentação dramatizada do problema, ou mesmo uma 

proposta de troca de problemas entre os alunos para que resolvam o que 

seu amigo criou. Nesse momento, os alunos poderão fazer críticas, dar 

                                           
101 Problema formulado por Rosemary de Jesus Silva, Conceição Aparecida de Carvalho Macedo e Elda Valéria 

Campos. 
102 Problema formulado por Angelina Maria Lara, Salma Elias, Sandra Rejane de Assis 
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opiniões e sugestões sobre o texto de seus colegas, bem como verificar e 

rever o que não estava adequado em seu problema.(...) 

Julgamos necessário ressaltar que, nessa proposta de escrita dos 

problemas, as crianças escrevem de maneira significativa, não sendo 

conveniente violar sua criatividade, especialmente quando se trata de 

produzir algo que mexa com suas emoções e os mundos criados por elas. 

É mais adequado deixar as intervenções do professor para as outras 

propostas de formulação. 

9. COM UM DETERMINADO TIPO DE TEXTO, FORMULAR UM PROBLEMA

Uma forma interessante de aproximar a produção de problemas da 

língua materna é propor a criação de problemas que tenham uma certa 

estrutura textual, como um poema, ou problema com rima, uma charada 

ou um conto.(CHICA, 2001, p.172) 

Observem os tipos de texto103 exemplificados a seguir: parlenda, adivinha, 

piadinha, ditado popular, poesia, trava-língua, o que é o que é? 

                                           
103 ROCHA (1998); BIGODE & GIMENEZ (2005, 4ª série, p. 161); CORREIA (1997, p. 9); FURNARI  (2004, p. 31); 

Revistas Recreio: ano 4, p. 38 (vol. 199, 01/01/2004; vol. 204, 05/02/2004; vol. 201, 15/01/2004). 

PARLENDA

Sete e Sete são Quatorze 

Com mais Sete 

Vinte e um 

Tenho Sete namorados 

Mas não gosto de nenhum 

PIADINHA

      A professora na 

escola: 

      — Joãozinho, todos 

escreveram mais de 

cinco páginas na 

redação sobre o leite e 

você só fez uma! 

      — É que eu escrevi 

sobre o leite conden-

sado, professora! 

ADIVINHA

Meia careca tem 

500 cabelos. 

Quantos cabelos 

tem uma careca 

inteira? 

DITADO POPULAR

Mais vale um 

pássaro na mão do 

que dois voando. 
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Conheçam alguns problemas criados pelos/as professores/as da RME-BH: 

1. A incrível criatura, que tem 9 dedos em cada mão e em cada pé, traçou trinta e três 

trufas estragadas. Se a cada 3 trufas um dedo da criatura sumia, desenhe como ficará 

a criatura após comer as 33 trufas estragadas?104

2. O que é? O que é? Sou redondo, sou gordinho, se me colocam à esquerda não me 

dão valor, mas muitos de mim à direita, sou vencedor?105

3. A turma da rua Turmalina estava brincando de adivinhações, numa tarde de domingo, 

quando Paulo resolveu perguntar para Magda106: 

— Magda, qual é a palavra que tem oito letras, tirando-se quatro fica oito? 

Magda aceitou e propôs fazer outra pergunta e caso Paulo acertasse, ele ganharia um 

beijo. 

— Qual é a palavra que tem 6 letras e 46 assentos?

4. Sete e sete são quatorze. Com mais sete é vinte e um. Tenho sete namorados e cada 

um tem sete irmãos. Quantos somos?107

                                           
104
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O QUE É? O QUE É? 

O que tem quatro letras, mas tirando duas fica 11? 

O que é que tem 28 pés? 

POESIA

Insônia Coletiva 

Os carneirinhos que eu contava 
contavam-me também. 
Pra eles eu já era mil 
pra mim eles só eram cem. 

Pulávamos arame farpado 
até perder a conta 
pra depois deitar no gramado 
embaixo da lua tonta. 

TRAVA-LÍNGUA

A incrível 

criatura traçou 

trinta e três 

trufas 

estragadas.�
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Os professores, ao elaborarem seus problemas, utilizaram os conhecimentos 

prévios sobre esses diferentes gêneros textuais. Porém, para que os alunos formulem 

problemas com um determinado tipo de texto, 

(...) é necessário ter acesso à diversidade de textos escritos, testemunhar 

a utilização que se faz da escrita em diferentes circunstâncias, defrontar-

se com as reais questões que a escrita coloca a quem se propõe produzi-

la, arriscar-se a fazer como consegue e receber ajuda de quem já sabe 

escrever. (BRASIL, 1997, p.66 e 67) 

Veja outra consideração importante sobre esse tipo de proposta: 

(...) a imaginação das crianças e a preocupação com a escrita são mais 

importantes que a estrutura matemática, que não deve ser descuidada, 

mas que também não deve impedir o trabalho prazeroso envolvido em tal 

ação criativa. (CHICA, 2001, p.172) 

                                                                                                                                                
107
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
�

Durante as oficinas, observamos que a perspectiva metodológica de Resolução de 

Problemas é muito nova para os/as professores/as. Por isso, achamos importante fazer 

algumas considerações para o trabalho em sala de aula. 

Inicialmente gostaríamos de destacar que não devemos trabalhar com todos os 

tipos de problemas e propostas de formulação de uma só vez. Esse trabalho deve ser 

desenvolvido ao longo de todos os anos do ciclo, de maneira diversificada e coerente 

com as necessidades dos/as alunos/as. Segundo Chica (2001, p. 173):  

As atividades devem estar ligadas aos objetos que o professor traça 

e aos problemas que percebe em sua classe, podendo, assim, criar outras 

tantas propostas que levem os alunos a atingirem o que está sendo 

proposto.  

Em relação ao trabalho com diferentes tipos de problemas, concordamos com 

Stancanelli (2001) ao afirmar que ele contribui para que o/a aluno/a possa romper com 

determinadas crenças que inibem o desenvolvimento do seu senso crítico e de sua 

autonomia. Além disso, a autora alerta que: 

Cada momento na resolução dos problemas deve ser de 

investigação, descoberta, prazer e aprendizagem. A cada proposta de 

resolução, os alunos devem ser encorajados a refletir e analisar 

detalhadamente o texto, estabelecendo relações entre os dados numéricos 

e os outros elementos que o constituem e também com a resposta obtida, 

percebendo se esta é ou não coerente com a pergunta e com o próprio 

texto. (p.120) 
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As propostas de formulação de problemas devem ser cuidadosamente pensadas 

pelo/a professor/a, pois como adverte Chica (2001, p.173):  

Formular problemas é uma ação mais complexa do que 

simplesmente resolver problemas. Aliás ela traz consigo a resolução, na 

medida em que é preciso lidar com as dificuldades de linguagem 

matemática, da língua materna e da combinação de ambas segundo a 

finalidade do que foi proposto. 

Mas, se forem bem planejadas, essas propostas podem ser um valioso 

instrumento de avaliação, pois fornecem: 

(...) indícios de que os alunos estão ou não dominando os conceitos 

matemáticos. Através dos dados obtidos, o professor pode planejar as 

novas ações de ensino que deseja desenvolver com seus alunos. (CHICA, 

2001, p.173). 

Finalmente, salientamos que o que foi discutido nesse caderno não esgota as 

possibilidades de interlocução. Sabemos que os/as professores/as poderão ampliá-las e 

aprofundá-las a partir de suas vivencias e práticas, e das diferentes realidades que 

encontram nas escolas em que atuam. 
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RESPOSTAS DOS PROBLEMAS
�

1. PROBLEMAS CONVENCIONAIS

A. PROBLEMAS DE ENREDO
1. 12 patas. 

2. Luís tem R$140,00; Maria não tem nada; Pedro tem R$90,00; a mãe deles tem R$209,00. 

3. O quadro ficará assim: 

Quantidade de 
concentrado (ml) 

Quantidade de água (ml) Suco obtido (l) 

200 800 1 

500 2000 2,5 

250 1000 1,25 

1000 4000 5 

50 200 0,25 

4. a) 105 livros   b)  77 

B. ARME E EFETUE
1. O resultado é 2. 

2. PROBLEMAS NÃO-CONVENCIONAIS

A. PROBLEMAS COM MAIS DE UMA SOLUÇÃO
              

1. Existem 48 possíveis soluções para cada planificação de dado deste problema e, em classe, os alunos podem 

ser incentivados a encontrar algumas delas. Abaixo apresentamos as 48 possibilidades de uma delas: 

  1     1     6     6  

3 2 4 5  2 3 5 4  2 4 5 3  4 2 3 5 

 6     6     1     1   
                   

  1     6     1     1  

4 5 3 2  2 3 5 4  2 4 5 3  4 2 3 5 

 6     1     6     6   
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  6     6     3     3  

4 5 3 2  5 4 2 3  2 6 5 1  6 2 1 5 

 1     1     4     4   
                   

  6     1     4     4  

3 2 4 5  5 4 2 3  2 6 5 1  6 2 1 5 

 1     6     3     3   
                   

  2     2     6     6  

1 4 6 3  4 1 3 6  3 5 4 2  5 3 2 4 

 5     5     1     1   
                   

  5     5     1     1  

1 4 6 3  4 1 3 6  3 5 4 2  5 3 2 4 

 2     2     6     6   
                   

  3     3     5     2  

1 5 6 2  5 1 2 6  3 6 4 1  3 6 4 1 

 4     4     2     5   
                   

  4     3     5     2  

1 5 6 2  5 1 2 6  6 3 1 4  6 3 1 4 

 3     4     2     5   
                   

  4     4     5     5  

1 2 6 5  2 1 5 6  4 6 3 1  6 4 1 3 

 3     3     2     2   
                   

  3     3     2     2  

1 2 6 5  2 1 5 6  4 6 3 1  6 4 1 3 

 4     4     5     5   
                   

  2     2     4     4  

1 3 6 4  3 1 4 6  5 6 2 1  6 5 1 2 

 5     5     3     3   
                   

  5     5     3     3  

1 3 6 4  3 1 4 6  5 6 2 1  6 5 1 2 

 2     2     4     4   

2. Alguns exemplos de respostas possíveis: 

• 17 pessoas: uma soltando pipa,  duas jogando pingue-pongue, uma andando de bicicleta, uma 

pescando, uma segurando o cachorro, uma lendo o jornal, uma jogando a casca de banana no lixo, 

uma com a bola, uma com o balão, uma com o sanduíche, uma com o copo de suco, uma com o 

carrinho, uma com o chocalho, uma com a mamadeira, uma com a bolsa e uma com a máquina de 

retrato. 

• 18 pessoas: as anteriores e uma empurrando o carrinho. 
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• Mais de 18 pessoas: as anteriores e outras passeando pelo parque. 

3.  Alguns exemplos de respostas possíveis: 

a) Uma carne e uma salada de legume; uma massa, um sorvete e uma salada completa; um peixe, 

uma salada de palmito, uma fruta e um refrigerante.

b) Um peixe, uma salada completa, um suco e um doce; uma massa, uma salada de legumes, um 

refrigerante, um doce, um sorvete e um suco. 

c) Uma massa, um refrigerante e uma fruta; uma massa e um sorvete. 

4. Há mais de uma solução para cada item.  

a) Há 6 escolhas possíveis de dois produtos diferentes: 

1ª. Flocos e biscoito    4ª. Biscoito e água de coco 

2ª. Flocos e água de coco   5ª. Biscoito e adoçante

3ª. Flocos e adoçante    6ª. Água de coco e adoçante 

b) Com o troco das escolhas acima, seria possível comprar, respectivamente, os seguintes produtos 

diferentes daqueles já adquiridos: 

1ª. Água de coco ou adoçante    4ª. Flocos 

2ª. Biscoito ou adoçante    5ª. Flocos ou água de coco 

3ª. Biscoito ou água de coco   6ª. Flocos ou biscoito 

5. Há 11 combinações possíveis para ter R$1000,00 com notas de 20 e/ou 50 reais: 

• 50 notas de 20 reais;    •   20 notas de 20 reais e 12 de 50; 

• 45 notas de 20 reais e 2 de 50;   •   15 notas de 20 reais e 14 de 50; 

• 40 notas de 20 reais e 4 de 50;   •   10 notas de 20 reais e 16 de 50; 

• 35 notas de 20 reais e 6 de 50;   •   5 notas de 20 reais e 18 de 50; 

• 30 notas de 20 reais e 8 de 50;   •   20 notas de 50. 

• 25 notas de 20 reais e 10 de 50;  

6. Há 10 possibilidades de número de filas com quantidades iguais: 2, 3, 4, 6, 12, 13, 26, 39, 52 ou 78. 

7. Há 5 possibilidades de compra acima de R$14,00 até o limite de R$15,00: 

• 2 kg de arroz e 5 kg de feijão;   •   11 kg de arroz e 2 kg de feijão; 

• 5 kg de arroz e 4 kg de feijão;   •   13 kg de arroz e 1 kg de feijão. 

• 8 kg de arroz e 3 kg de feijão; 

8. Há 12 possibilidades de compra com 1500 reais: 

• 1 tv;      •   4 celulares; 

• 1 geladeira;     •   5 celulares; 

• 1 aparelho de som;    •   1 tv  e 1 celular; 

• 1 celular;     •   1 geladeira e 1 celular; 

• 2 celulares;     •   1 aparelho de som e 1 celular; 

• 3 celulares;     •   1 aparelho de som e 2 celulares. 

9. Há 3 possibilidades para receber o troco: 

• 1 nota de 10 reais e 4 de 2;   •   9 notas de 2 reais. 

• 2 notas de 5 reais e 4 de 2; 

10. Há 5 possibilidades para formar as equipes: 

• 6 equipes de 10 alunos;    •   3 equipes de 20 alunos; 

• 5 equipes de 12 alunos;    •   2 equipes de 30 alunos. 

• 4 equipes de 15 alunos; 

11. Há 2 possibilidades para Marcos pagar a passagem de 2 reais utilizando 7 moedas: 
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MOEDAS UTILIZADAS 

R$ 0,05 R$ 0,10 R$ 0,25 R$ 0,50 

- - 6 1 

1 2 1 3 

B. PROBLEMAS COM EXCESSO DE DADOS

1. Seriam necessários, no mínimo, 59 médicos. 

2. a)  15%  b)  60 alunos.  c)  240 alunos. 

3.  Nas idades de 1, 2, 3, 8, 9, 10 e 11 anos. 

4. a) Todos menos pão e carne gorda. c) A carne gorda. 

    b) O pão.      d) Aproximadamente 7 litros. 

5. a) Resposta pessoal – Ex. pessoas da casa viajando, casa sem inquilino. 

    b) Resposta pessoal – Ex. casa alugada, pessoas chegaram de viagem. 

    c) Um quilowatts-horas. 

    d) Aproximadamente 0,0618854. 

6. 36 lápis e 18 canetinhas. 

7. R$3727,50. 

8. 4 ovos de Páscoa. 

9. a)  306 alunos.  b)  128 alunos.  c)  178 alunos. 

10.  1h e 7 min. 

11.  Juca tem que tirar pelo menos 4 meias da gaveta. Com uma quantidade menor do que esta, ele corre o 

risco de pegar todas as meias de cores diferentes. 

12.  Luísa pode combinar os 3 tipos de saia e 4 de blusa de 12 maneiras diferentes. 

13.  Foram vendidos 67 livros de matemática. 

14.  Ao todo, Marise pagou R$2400,00. 

15.  Podem ser transportadas 5760 garrafas. 

C. PROBLEMAS DE LÓGICA
1. Letra B 
2. A – Zabu; B – Mago; C – Rutílio; D – Juba; E – Rex; F – Kita. 
3. França, Itália, Cuba e Brasil. 
4. 9 anos. 

D. QUE CONTA RESOLVE? 
1. Letra (a). 
2. Letra (b). 
3. Letras (a), (b) e (d). 
4. Letras (a) e (b). 
5. Letra (c). 
6. Letra (a). 
7. Letra (c). 
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E. PROBLEMAS EM TIRAS
O problema do exemplo ficará assim: Catarina está fazendo uma pesquisa sobre a vida dos besouros. Ela 

prendeu 5 espécimes em uma gaiola apropriada e pesou o conjunto em uma balança bem precisa. Anotou 

então o resultado da medida: 23,47. A partir daí, foi retirando os besouros da gaiola, um a um, anotando as 

novas medidas fornecidas pela balança e calculando a massa dos besouros. A tabela que ela usou para 

fazer suas anotações foi a seguinte: [desenho da tabela]

Faça os cálculos  e escreva a massa dos 5 besouros.

Resposta: A – 2,14g; B – 3,34 g; C – 3,83g; D – 5,77 g; E – 2,8 g.

O problema organizados pelas professoras da RME-BH ficará assim: O hidrômetro é um aparelho 

semelhante a um relógio: marca o consumo de água em metros cúbicos. Em uma leitura feita no dia 20 de 

março, o hidrômetro indicava 2.431 metros cúbicos. Após 30 dias, o hidrômetro indicou 2.590 metros 

cúbicos. Quantos metros cúbicos de água foram consumidos nesse período? Qual a data da segunda 

leitura?  

Respostas: Foram consumidos 159 metros cúbicos. A segunda leitura foi feita no dia 20 de abril. 

F. QUAL É A PERGUNTA? 
1. Letras (c) e (d). 
2. Letra (c). 
3. Letra (d). 
4. Letras (a), (c) e (e). Respostas: (a) 12 viagens; (c) 159 veículos; (e) 9 veículos. 

G. PROBLEMAS DE ESTRATÉGIA
1. Vão os dois filhos. Um fica e outro volta com a canoa. O pai vai sozinho e fica. Volta o filho para buscar o 

irmão. Atravessam os dois. 

2. Mudando a posição de duas “cerquinhas”, virando-as para fora, conseguimos aumentar em um 

quadrado a área anterior, com o mesmo número de “cerquinhas”. Observe: 

Com as mesmas dez “cerquinhas” podemos transformar um cercado de área igual a 4 quadrados em 

outro de área igual a 6 quadrados. Para isto basta mudar a posição de mais duas “cerquinhas” virando-

as para fora. 

       

    ou   

      

Usando as duas “cerquinhas” que ganhou, o pastor 

consegue ampliar a área para 8 quadrados como 

nas figuras ao lado. 

       

3. Há 2 possibilidades: 

• 1ª viagem: Ana e Tânia;   •   1ª viagem: Ana, Thiago e Rita; 

2ª viagem: Bruna e Carlos;        2ª viagem: Bruna e Carlos; 

3ª viagem: Thiago, Rita e Pedro.        3ª viagem: Tânia e Pedro. 

4. a) Os números manchados foram 5, 3, 3 e 4. 

b) Foram vendidos 4201 sanduíches. 
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c) Foram vendidos 529 cachorros-quentes a mais do que sanduíches de queijo. 

5. Há 18 balas, 36 pirulitos e 46 bombons. 

H. OUTROS PROBLEMAS NÃO-CONVENCIONAIS
Algumas soluções possíveis: 

13 14 15 16 17  7 8 9 16 17 3 2 1 16 17 

12 11 10 9 18 6 1 10 15 18 4 9 10 15 18 

5 6 7 8 19 5 2 11 14 19 5 8 11 14 19 

4 3 2 1 20  4 3 12 13 20 6 7 12 13 20 

3. FORMULANDO PROBLEMAS

A. A PARTIR DE UM PROBLEMA DADO, CRIAR UMA PERGUNTA

Respostas das questões formuladas pelos/as professores/as da RME-BH: 

a) Cada pacote de bala de limão custa R$ 0,10. 

b) 4 pacotes de bala de limão. 

c) Ele pagará R$ 0,80. 

d) Sem solução. 

e) Sem solução. 

f) Ele poderia ter comprado: 

- nenhuma bala de limão e 20 de hortelã; -  12 de limão e 8 de hortelã; 

- 3 de limão e 17 de hortelã;   -  15 de limão e 5 de hortelã; 

- 6 de limão e 14 de hortelã;   -  18 de limão e 2 de hortelã. 

- 9 de limão e 11 de hortelã;   

g) Para cada compra acima ele gastaria, respectivamente: 

- R$ 1,00     -   R$ 0,80 

- R$ 0,95     -   R$ 0,75 

- R$ 0,90     -   R$ 0,70 

- R$ 0,85 

h) Como há mais de uma possibilidade para comprar 20 balas, a resposta será uma das alternativas 

apresentadas no item (f). 

i) -    5 pacotinhos     -   R$ 0,25 

- 5 balas de hortelã    -   R$0,75 

j) Ele comprou 4 pacotinhos. 

k) Ele gastou R$ 0,75. 

l) Ele receberá de troco R$ 4,25. 

Respostas das perguntas do problema original: 

� idem (f)  

� Cada bala de hortelã custa 5 centavos. 
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� Haroldo comprou 20 balas. 

� Ele não poderia ter comprado 7 balas de limão, porque cada pacotinho contém 3 balas. 

� O maior número de balas de limão que ele poderia comprar é 18. 

� Haroldo poderia comprar 20 balas de hortelã e nenhuma de limão. 

B. A PARTIR DE UMA FIGURA DADA, CRIAR UM PROBLEMA
1. a)  3 veículos. 

b) 12, 13, 14 ou 15 ruas, dependendo da interpretação da figura. 

c) 2 casas na frente da escola. 

d) 2 prédios amarelos. 

e) 3 guarda-sóis. 

f) A estação de trem (considerando que os alunos do 2º ciclo já conseguem se colocar na posição do 

objeto observado).  

g) 2 túneis. 

2. a)  Sair do apartamento, virar à direita, andar até o final da rua, virar à esquerda e seguir até 

a escola. 

b) Sair da escola, seguir pela rua em frente, virar a primeira rua à direita e depois a primeira rua à 

esquerda. 

3. a)  2320 m.  b) 2,32 km. 

4. (a), (d) e (e) 

5. 6. e  7. Sem solução. 

Resposta do desafio original: 

C. A PARTIR DE UM INÍCIO DADO, CONTINUAR O PROBLEMA
1. Ele empilhou 6 cubos. 

2. a)  Sem solução. 

b) Ele tinha 7 cubinhos. 

c) Ele poderia fazer 5 pilhas de cubinhos. 

d) Vide figura (c) da próxima questão. 

3.  (c) 

4. a)  Ele vê 3 cubos.    c)  5 blocos. 

b) Já foram organizados 6 cubos.  d)  Não. 

Resposta do problema original: 

a)  3 cubinhos na 1ª pilha e 7 cubinhos na 2ª. b)  Figura A na 1ª pilha e Figura 1 na 2ª. 



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: PROBLEMA OU SOLUÇÃO?    91 

D. A PARTIR DE UMA PERGUNTA, CRIAR UM PROBLEMA
1. 176 fios de cabelo. 

2. 19 fios de cabelo. 
3. Sem solução. 
4. 170 fios de cabelo. 

Resposta do problema formulado por uma criança de 9 anos: 1247 fios de cabelo. 

E. A PARTIR DE UMA PALAVRA, FORMULAR UM PROBLEMA
1. Existem 48 respostas possíveis: 

  3     4     3     4  

1 2 6 5  1 2 6 5  1 5 6 2  1 5 6 2 

  4     3     4     3  
                   

  2     5     2     5  

1 3 6 4  1 3 6 4  1 4 6 3  1 4 6 3 

  5     2     5     2  
                   

  3     4     3     4  

6 2 1 5  6 2 1 5  6 5 1 2  6 5 1 2 

  4     3     4     3  

  2     5     2     5  

6 3 1 4  6 3 1 4  6 4 1 3  6 4 1 3 

  5     2     5     2  

  3     4     3     4  

2 1 5 6  2 1 5 6  2 6 5 1  2 6 5 1 

  4     3     4     3  

  1     6     1     6  

2 3 5 4  2 3 5 4  2 4 5 3  2 4 5 3 

  6     1     6     1  

  3     4     3     4  

5 1 2 6  5 1 2 6  5 6 2 1  5 6 2 1 

  4     3     4     3  

  1     6     1     6  

5 3 2 4  5 3 2 4  5 4 2 3  5 4 2 3 

  6     1     6     1  
                   

  2     5     2     5  

3 1 4 6  3 1 4 6  3 6 4 1  3 6 4 1 

  5     2     5     2  
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  1     6     1     6  

3 2 4 5  3 2 4 5  3 5 4 2  3 5 4 2 

  6     1     6     1  

  2     5     2     5  

4 1 3 6  4 1 3 6  4 6 3 1  4 6 3 1 

  5     2     5     2  

                   

  1     6     1     6  

4 2 3 5  4 2 3 5  4 5 3 2  4 5 3 2 

  6     1     6     1  

2. Paulo iniciou o jogo 

3. Thiago venceu o jogo, fazendo 15 pontos a mais que Marcelo. 

4. a)  6 faces.  b) 21. 

Resposta do outro problema: A soma das faces opostas foi 17. 

F. A PARTIR DE UMA OPERAÇÃO, FORMULAR UM PROBLEMA
O resultado da expressão é 300. 

G. A PARTIR DE UM TEMA, FORMULAR UM PROBLEMA
1. 25 metros. 
2. a)  R$4,00   b)  2 árvores 

H. COM UM DETERMINADO TIPO DE TEXTO, FORMULAR UM PROBLEMA

Respostas dos exemplos apresentados: 

� Adivinha: Uma careca inteira não tem nenhum cabelo. 

� O que é? O que é?: 

� TÁXI – tirando o T e o A fica XI (onze em números romanos). 

� Quatro pessoas sentadas em quatro cadeiras em volta de uma mesa. 

Respostas dos problemas formulados pelos professores da RME-BH: 

1. Ao todo a Criatura perderá 11 dedos. 

2. Zero 

3. a) BISC – OITO

      b) ÔNIBUS 

4. 50 pessoas 


