Contagem de passos
Série Problemas e soluções
Objetivos
1. Trabalhar com o perímetro de figuras
geométricas;
2. Dar um exemplo de modelagem
matemática por um sistema de equações
lineares;
3. Resolver um sistema equações lineares
com 3 incógnitas.

Contagem de
Passos

Série
Problemas e Soluções
Conteúdos
Perímetro de retângulos,
modelagem matemática e
resolução de sistemas de
equações lineares.
Duração
Aprox. 12 minutos.
Objetivos
1. Trabalhar com o perímetro de
figuras geométricas;
2. Dar um exemplo de modelagem
matemática por um sistema de
equações lineares;
3. Resolver um sistema equações
lineares com 3 incógnitas.

Sinopse
Uma jovem utiliza a matemática
para descobrir o comprimento da
ponte pela qual sua mãe caminha
todos os dias, para assim poder
fazer uma homenagem para a
mesma através de uma faixa de
flores que cobrirá toda a
extensão da ponte.
Material relacionado
Áudios: Alguns áudios;
Experimentos: Algum
experimento;
Softwares: Como montar sua
dieta;
Vídeos: Guardador de águas, A
mancha, Que a força esteja com
você, Comendo números.

Introdução
Sobre a série
A série Problemas e Soluções trata de problemas típicos de matemática
do ensino médio contextualizados por uma ficção. Em cada programa
um ou dois problemas são interpretados no primeiro bloco de cinco
minutos, ao final do qual o leitor é convidado a tentar resolver. No
contexto da sala de aula, o professor então tem a oportunidade de
discutir os métodos ou as formas possíveis de resolver o problema. O
segundo bloco do programa apresenta as soluções e alguns
comentários ou informações adicionais.
Durante o programa os alunos devem exercitar a sua abstração, pois
estarão apenas ouvindo os problemas e as suas soluções, mas é
sempre recomendável que os ouvintes façam anotações para melhor
aproveitar o conteúdo.

Sobre o programa
Na ficção apresentada no áudio, uma jovem precisa descobrir o
comprimento de uma ponte para assim fazer uma homenagem para
sua mãe. Ela sabe que a ponte liga uma pista retangular maior a uma
pista retângular menor interna à primeira, sendo que um rio passa
entre elas. Ainda, a distância entre os retângulos é sempre igual em
todos os lados. Para completar, sabe-se que para dar uma volta em
cada pista passando-se pela ponte são necessários 5320 passos da
mãe dela e para dar 2 voltas na pista maior e uma volta na pista na
ponte menor, passando-se pela ponte, são necessários 8120 passos da
mesma.
Com os dados passados, os alunos devem perceber que a largura do
rio é exatamente a distância entre os retângulos uma vez que tal
distância é sempre constante. Ainda, como a ponte liga uma pista à
outra, podemos assumir que o comprimento da ponte é exatamente a
largura do rio.
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Chamando os lados do retângulo da pista menor de x e y e a largura
do rio de l podemos ilustrar o problema da seguinte maneira:

Lembrando que um retângulo possui dois pares de lados iguais e
paralelos e que o perímetro de um poligono é dado pela soma de seus
lados, podemos calcular o perímetro dos retângulos em questão.
Chamando de P1 o perímetro do retângulo maior e de P2 o perímetro
do retângulo menor, podemos formular as seguintes equações:
P1=2(x+2l)+2(y+2l)=2x+2y+8l
P2=2x+2y
Das duas relações acima é fácil ver que P1 = P2 + 8l ( I )
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Como o comprimento da pista maior é equivalente a P1 e o
comprimento da pista menor é equivalente a P2, podemos utilizar as
informações dos números de passos para gerar as duas equações a
seguir:
 P1 + P2 + l = 5320( II )

2 P1 + P2 + l = 8120( III )

Subtraindo a primeira equação da segunda(III-II) chegamos a P1=2800
passos.
Substituindo tal informação em (II) temos:
2800 + P2 + l = 5320 → P 2 + l = 5320 − 2800 → P2 + l = 2520

Ainda, podemos reescrever a equação (I) da seguinte maneira:
P1 = P2 + 8l = P2 + l + 7l → P1 = ( P2 + l ) + 7l

Substituindo os valores encontrados anteriormente na equação acima
concluímos que:
2800 = 2520 + 7l → 7l = 2800 − 2520 → 7l = 280 → l = 40 passos

Assumindo que o tamanho do passo da mãe da moça seja de 0,75m,
temos que l=40*0,75=30m. Como o a ponte tem o mesmo
comprimento da largura do rio, os alunos concluirão que a ponte
mede aproximadamente 30m.

Sugestões de atividades
Antes da execução
Sugerimos ao professor revisar com os alunos o contéudo de sistemas
lineares, dando ênfase tanto a formulação de problemas que os
envolve quanto a resolução dos mesmos. Além disso, o professor pode
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também revisar com os alunos o conceito de perímetro de figuras
geométricas.

Durante a execução
Na pausa entre os áudios, sugerimos ao professor a estimular aos
alunos a desenharem a situação problema, assim como a identificar as
incógnitas do problema, dando nome a elas.

Depois da execução
Após a execução, sugere-se ao professor apresentar aos alunos outras
situações problemas cuja resolução seja equivalente a um sistema de
equações lineares.
Sugestões de leitura
G. Iezzi. Matemática Volume único. Editora Atual
M.Paiva.Matemática.Editora moderna
J.R.Giovanni.Matemática Fundamental.Editora FTD.
Ficha técnica
Autor Pedro Ferraz Villela
Revisão Samuel Rocha de Oliveira
Coordenação de Mídias Audiovisuais Prof. Dr. Eduardo Paiva
Coordenação Geral Prof. Dr. Samuel Rocha de Oliveira
Universidade Estadual de Campinas
Reitor Fernando Ferreira Costa
Vice-reitor Edgar Salvadori de Decca
Pró-Reitor de Pós-Graduação Euclides de Mesquita Neto
Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica
Diretor Jayme Vaz Jr.
Vice-diretor Edmundo Capelas de Oliveira
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