Bifes na Chapa
Série Problemas e soluções
Objetivos
1. Aplicar o conceito de regra de três simples
para a solução de um problema prático.

Material relacionado
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Série
Problemas e Soluções
Conteúdos
Regra de três simples,
proporções.
Duração
Aprox. 9 minutos.
Objetivos
1. Aplicar o coneito de regra de
três simples para a solução de
um problema prático.

Sinopse
Um jovem utiliza matemática
básica para conseguir assar bifes
no menor tempo possível e assim
garante o emprego de auxiliar de
cozinha em um restaurante.
Material relacionado
Áudios: Combustíveis;
Vídeos: Álcool ou gasolina, A
história de Mussaraf, A velha
história das multidões.

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 primeira parte do áudio, a ficcção apresenta e resolve o seguinte
problema:
Qual seria o tempo mínimo necessário para assar três bifes em uma
chapa com a capacidade máxima de dois bifes, sendo que cada
metade de um bife demora cinco minutos para assar.
Para resolver o problema, os alunos devem perceber que 3 bifes
equivalem a 6 metades e a chapa assa 2 metades por vez e portanto a
chapa será utilizada 6/2=3 vezes. Sendo assim, como cada uso
equivale a 5 minutos, o tempo mínimo necessário será de 3*5=15
minutos.
Na segunda parte do áudio, resolve-se o seguinte problema:
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Quanto tempo seria necessário para assar 36 bifes em uma chapa com
a capacidade máxima de 8 bifes, sendo que cada metade de um bife
demora 5 minutos para assar.
Uma vez que a chapa atual é equivalente a 4 chapas que assam 2 bifes
por vez e cada uma delas assa 3 bifes em 15 minutos, podemos
concluir que a chapa em questão assa 3*4=12 bifes em 15 minutos.
Logo, podemos criar a seguinte tabela para representar a situação:
Número de bifes

12

36

Tempo(minutos)

15

X

Como o número de bifes assados é diretamente proporcional ao
tempo gasto (isto é, quanto maior o número de bifes, maior o tempo
gasto) podemos aplicar uma regra de três simples para concluir que:
12 36
=
→ 12 x = 36 * 15 → 12 x = 540 → x = 45 min
15 x

Alternativamente, poderiamos pensar que como 36 bifes equivalem a
72 metades e a chapa assa 8 meio bifes por vez, temos que a chapa
deverá ser usada 72/8=9 vezes. Como a chapa demora 5 minutos em
cada uso, vamos gastar 9*5= 45 minutos, resultado que confere com o
encontrado anteriormente.

Sugestões de atividades
Durante a execução
Durante a execução, na pausa do primeiro para o segundo bloco,
sugerimos ao professor a estimular os alunos a resolver o problema
proposto.
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Depois da execução
Exercício:
Quanto tempo seria necessário para assar 30 bifes em uma chapa com
a capacidade máxima de 5 bifes, sendo que cada metade de um bife
demora 3 minutos para assar.
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