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Resumo 

Este estudo teve como objetivo avaliar a efetividade do ensino de matemática nas séries 

finais do Ensino Fundamental do CEPAE/UFG (6º ao 9º ano) assim como nas séries de 

1º e 2º anos do Ensino Médio. O trabalho abordou os seguintes conteúdos de 

matemática básica: as seis operações matemáticas no Conjunto dos Números Reais 

(adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação), Porcentagem, 

Proporções, Sistemas de Medidas, Equações do 1° e 2° graus e, em geometria, Cálculo 

de Área e Volume. Esses temas foram selecionados por serem bases fundamentais de 

conhecimento para a aprendizagem de novos conteúdos matemáticos e para auxiliar nos 

conteúdos de outras disciplinas do ensino médio. A abordagem utilizada no estudo foi 

baseada em instrumentos (atividades avaliativas) que permitiram determinar em que 

medida os objetivos do ensino de matemática, de cada série, estão sendo alcançados, 

bem como, identificar a relação de valorização existente entre o aluno e a disciplina de 

matemática. Participaram da pesquisa 10% de alunos, de cada turma, que tenham obtido 

conceitos A, B, C e D nas séries anteriores, em matemática. Também foi verificado e 

analisado o Plano de Ensino do Departamento de Matemática e a nova proposta de 

ensino de matemática para os anos finais do ensino fundamental do CEPAE/UFG. 

Palavras-chave: Ensino de matemática, Processos de aprendizagem, Conteúdos 

programáticos. 
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Introdução 

“Matemática não é apenas números, e sim envolve letras 

 e toda a capacidade que o ser humano conseguir expressar.” 

François Viète 

 

O ensino da matemática básica, o qual é compreendido do 1º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental, tem total importância para dar sequência ao aprendizado nas turmas de 

Ensino Médio, não restritamente à disciplina de matemática. Este trabalho deve abordar 

as seis operações básicas dentro dos Conjuntos de Números Reais (adição, subtração, 

multiplicação, divisão, potenciação e radiciação), Sistemas de Medidas, Porcentagem, 

Proporções, Cálculo de Área e Volume. O estudo foi realizado por meio de atividades 

de resolução de problemas que envolveram as operações acima citadas, visando analisar 

a perspectiva dos alunos sobre os objetivos a serem atingidos, a valorização do processo 

de ensino e aprendizagem, as dificuldades a serem superadas e as consequências da não 

aprendizagem dos conteúdos básicos. 

 

Justificativa 

A realidade da aprendizagem em conteúdos básicos de matemática em nosso país, por si 

só já é um motivo para despertar a curiosidade de quem gosta dessa área de 

conhecimento. Há anos percebo, no âmbito do CEPAE/UFG, as dificuldades dos alunos 

em desenvolver o raciocínio lógico e matemático por apresentarem deficiências na 

matemática básica e, esse fato, é algo que vem me intrigando. Agora, com a necessidade 

de pensar um tema para um trabalho de pesquisa, tenho a oportunidade de estudar e 

entender parte desse processo de ensino e aprendizagem na matemática e, ainda, 

analisar com mais fundamentos a questão propondo possíveis contribuições que buscam 

a melhoria do aprendizado em matemática básica, tornando-o mais significativo. 

Objetivos 

Este estudo tem como principal objetivo avaliar a efetividade do ensino de matemática 

básica nas séries finais do Ensino Fundamental do CEPAE/UFG (6º ao 9º ano) e nas 

turmas de 1º e 2º anos do Ensino Médio. Pretende, ainda, apontar se o estudante 

valoriza o ensino de matemática, quais são as dificuldades a serem superadas pelos 
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professores e quais são as consequências da defasagem na aprendizagem de conteúdos 

básicos de matemática para a continuidade de estudos no ensino médio. 

 

Metodologia 

Esse trabalho deve abordar as seis operações básicas dentro dos Conjuntos de Números 

Reais (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação), Sistemas de 

Medidas, Porcentagem, Proporções, Cálculo de Área e Volume. O estudo foi realizado 

por meio de atividades avaliativas de resolução de problemas que envolviam os 

conteúdos programáticos acima citados, visando extrair dados que permitissem uma 

análise sobre os objetivos a serem atingidos. Foram três atividades diferentes, sendo 

cada uma para um nível diferente: 6º e 7º anos; 8º e 9º ano; 1º e 2º anos. As questões 

propostas nas atividades foram selecionadas do banco de questões
1
 da OBMEP 

(Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas). Esta olimpíada já acontece 

no CEPAE desde a sua primeira edição, em 2015 ocorreu a 11ª edição, é uma 

realização do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada - IMPA - e tem como 

objetivo estimular o estudo da matemática e revelar talentos na área por meio da 

resolução de problemas. Participaram da pesquisa 10% de alunos, de cada turma das 

séries finais do ensino fundamental e as duas primeiras séries do ensino médio. Esses 

alunos foram escolhidos de forma aleatória em cada uma das turmas envolvidas. A 

análise relacionou os resultados obtidos nas atividades avaliativas com os conteúdos 

programáticos ensinados anteriormente de cada série escolar. Foram também analisados 

os seguintes documentos do Departamento de Matemática: Plano de Ensino de 

Matemática  e a proposta de alteração da estrutura curricular do sexto e sétimo anos do 

ensino fundamental denominada – “Investigação Matemática em Sala de Aula: o aluno 

como pensador autônomo”. Nesses documentos a pesquisa buscou verificar conteúdos e 

metodologias do processo de ensino e aprendizagem. 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.obmep.org.br/provas.htm  

http://www.obmep.org.br/provas.htm
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Conversão das representações 

Segundo Raymond Duval (2003) o aprendizado de matemática não tem como único 

objetivo formar futuros matemáticos, menos ainda ensinar conteúdos que servirão 

esporadicamente no futuro. A matemática tem principal importância no 

desenvolvimento do raciocínio lógico, na interpretação e visualização do individuo. A 

partir dessa afirmação podemos começar a buscar e tentar entender de onde vem a 

grande dificuldade enfrentada por alunos e, também, pelos professores diante de um 

aprendizado mais consistente de matemática bem como apontar possiblidades de onde 

vem esse problema. 

Duval (2003) busca saber em quais sistemas cognitivos utilizamos para desenvolver o 

raciocínio matemático e se esses sistemas são operados especificamente para o 

aprendizado de matemática ou são comuns a qualquer conhecimento científico.  

A matemática exige transformações que nem sempre são fáceis de serem reconhecidas e 

percebidas, as possibilidades de representação são diversas, as nomenclaturas 

específicas e o rigor são possíveis explicações para essa grande dificuldade.  

Para Regina Damm(2003) a dificuldade da resolução de problemas está na interpretação 

do enunciado, que muitas vezes se apresentam de diversas formas, deixando os dados 

mais importantes implícitos ou não. 

Após o entendimento do enunciado é preciso separar os dados mais importantes, 

compreender o sentido que cada um possui e depois organizar para que seja viável 

estruturar e resolver o cálculo proposto. 

A representação ideal deve separar adequadamente os dados, facilitando a visualização 

e a separação dos dados que serão utilizados para a resolução da conta. As imagens que 

acompanham os problemas devem permitir certa mobilidade horizontal ou vertical. 

 

Análise de dados 

A coleta de dados, conforme a referida metodologia, foi feita por meio de atividades de 

resolução de problemas, com quatro problemas matemáticos que foram retirados do 

banco de questões da OBMEP, que seguiu também a sua divisão de níveis. Foi 
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agrupado no nível 1 os 6º e 7º anos do Fundamental II, no nível 2 os 8º e 9º anos 

também do Fundamental II e no nível 3 os 1º e 2º anos do Ensino Médio. As atividades 

foram aplicadas para três alunos escolhidos aleatoriamente das turmas A e B de cada 

série, que não terão o nome citado para manter a ética da pesquisa. 

Caberia aos alunos conseguir interpretar, retirar os dados necessários para a resolução 

dos problemas, armar e resolver as operações necessárias utilizando de todo o 

conhecimento matemático adquirido durante sua trajetória educacional. Foi pedido aos 

alunos que apresentassem todos os cálculos realizados para responder às questões, sem 

calculadora. 

A dificuldade começou com a interpretação dos problemas, grande parte dos alunos 

apresentaram complicações na compreensão do enunciado, os informei que não poderia 

fornecer nenhuma explicação a respeito da atividade a fim de não influenciar suas 

respostas. Notei grande empenho dos alunos do Ensino Fundamental II, contudo não 

houve o mesmo esforço com os alunos do Ensino Médio. Por vezes me deparei com 

recados deixados nos questionários, como o de um (a) aluno (a) do 9º ano: “Entendi o 

enunciado, mas não sei responder”; “Não entendi o enunciado”. Encontrei também 

mensagens sarcásticas de alunos do ensino médio, o que demonstrou falta de interesse e 

compromisso com a pesquisa. Analisando os cálculos realizados pelos alunos notei que 

havia erros por ‘falta de atenção’, ‘dificuldade em lidar com operações envolvendo 

números decimais e frações’. Os resultados obtidos, em cada nível, foram os seguintes: 

 

Nível 1: 

 Acertaram e 

apresentaram as 

contas 

Acertaram e não 

apresentaram as 

contas 

Erraram ou não 

responderam 

Questão 1 66,7% 0% 33,3% 

Questão 2 16,6% 16,6% 66,7% 

Questão 3 25% 16,6% 58,3% 

Questão 4 0% 8,3% 91,7% 
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Nível 2: 

 Acertaram e 

apresentaram as 

contas 

Acertaram e não 

apresentaram as 

contas 

Erraram ou não 

responderam 

Questão 1 0% 8,3% 91,7% 

Questão 2 0% 58,3% 41,7% 

Questão 3 0% 8,3% 91,7% 

Questão 4 0% 16,7% 83,3% 

 

Nível 3: 

 Acertaram e 

apresentaram as 

contas 

Acertaram e não 

apresentaram as 

contas 

Erraram ou não 

responderam 

Questão 1 0% 8,3% 91,7% 

Questão 2 16,7% 33,3% 50% 

Questão 3 0% 8,3% 91,7% 

Questão 4 0% 8,3% 91,7% 

 

Os resultados foram diversos de acordo com cada nível, porém indicaram que de fato há 

uma deficiência grande para ler, compreender e solucionar os problemas matemáticos, 

todavia o nível que mais se destacou foi o segundo (que compreende as turmas do 8º e 

9º anos), mostrando que há um grande déficit tanto na retirada de informações quanto 

na resolução dos exercícios, o que é extremamente preocupante e mostra que os alunos 

não têm condições de dar sequência aos conteúdos, não restritamente da matemática, 

mas, também, em outras disciplinas como química, física, geografia e biologia, onde se 

precisa de uma base matemática boa e um bom desenvolvimento do raciocínio lógico, 

assim como se faz extremamente necessário ter uma boa interpretação textual, para um 

desenvolvimento mais completo do conhecimento. 
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Os alunos do primeiro nível demonstraram mais habilidade em relação aos outros, 

mesmo assim ainda tiveram percentuais muito altos de erros e questões não 

respondidas, o que pode evidenciar que houve uma preocupação por parte do 

departamento de matemática em sanar essas lacunas que existem no ensino de 

matemática, entretanto ainda há muito que trabalhar. Nas séries compreendidas nesse 

nível notei mais interesse por parte dos alunos, eles realmente se envolveram e se 

empenharam para responder corretamente as questões, esses alunos se mostraram 

interessados por matemática, então seria o momento propício para incentivar e ensinar 

os alunos, usando todas as ferramentas disponibilizadas pela matemática, em conjunto 

com as novas tecnologias e com os problemas propostos por Duval e Damm. Essa 

percepção é fundamentada na nova proposta do departamento de matemática para essas 

duas séries (6º e 7º anos/EF II)  

Como melhorar o ensino e a aprendizagem da matemática nos 6ºs e 7ºs 

anos do Ensino Fundamental do CEPAE/UFG? Com isso, estamos 

preocupados em investigar: - formas de fazer com que eles aprendam 

com compreensão e com significado; - tipos de atividades e materiais 

didático-pedagógicos que sejam motivadores para os alunos e, além 

disso, resultem numa aprendizagem significativa; - diferentes modos de 

organizar o currículo e o ambiente da sala de aula; - uma organização 

curricular em que os estudantes podem escolher parte do que querem 

estudar; - maneiras de fazer com que os alunos reflitam sobre o seu 

processo de pensamento, no intuito de desenvolvê-lo; - formas de 

desenvolver a autonomia dos alunos, em vários sentidos, seja em sua 

atuação como estudante ou ainda como cidadão. - modos de instigá-los 

a refletir e averiguar o seu próprio pensamento matemático. 

(Departamento de Matemática/CEPAE, 2015) 

O terceiro nível também apresenta resultados preocupantes, pois são alunos de Ensino 

Médio, que em sua maioria passarão por algum processo de seleção para universidades, 

durante essas provas é exigido que tivessem conhecimentos prévios dos conteúdos de 

matemática, principalmente básica, e que soubesse interpretar bem as problematizações 

propostas. Esses alunos, que participaram da pesquisa, não estão preparados para esses 

processos seletivos, não tem condições de dar continuidade ao conteúdo e não há mais 

tanto tempo disponível e nem interesse pela matemática, uma vez os resultados 

demonstram a ausência de estímulo para que possam recuperar os conteúdos em que 

apresentam maiores dificuldades. Mais, uma vez a proposta do departamento assinala a 

necessidade de intervenção para a melhoria da aprendizagem: 

E se pensarmos na transição da 2a fase para o Ensino Médio, uma 

grande contradição se apresenta. O Ensino Médio no CEPAE requer dos 
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estudantes certa segurança em relação ao caminho que eles pretendem 

seguir, as suas áreas de preferências, requer um aluno com certo grau de 

independência, com um olhar crítico para o mundo e curioso em relação 

a interdisciplinaridades. Como podemos esperar que nossos alunos 

cheguem ao Ensino Médio preparados para esse tipo de tomada de 

decisão se, desde sua tenra idade escolar, temos definido de forma 

taxativa tudo o que se refere ao seu currículo escolar. Como esperar que 

atuem com autonomia no Ensino Médio se temos passado o tempo todo 

lhe dizendo o quê fazer, o quê aprender, quando aprender, de quê modo 

aprender? (Departamento de Matemática/CEPAE, 2015) 

 

Em relação ao documento Plano de Ensino de Matemática para o Ensino Fundamental e 

Ensino Médio do CEPAE/UFG
2
 pode-se analisar o esforço feito pelos professores do 

departamento quanto aos objetivos a serem alcançados e quanto às diretrizes 

metodológicas utilizadas:  

Construção do conhecimento matemático e a transposição desse 

conhecimento para a formação integral do indivíduo; repensar a 

linguagem matemática no processo de leitura, interpretação e escrita; 

contribuir para que o aluno desenvolva sua capacidade de resolver 

problemas tendo em vista a instrumentação para a vida e o 

desenvolvimento do raciocínio; possibilitar por meio dos eixos 

estruturadores conexões entre os conteúdos; Desenvolver temas por 

meio de um problema (entendo problema como uma situação que 

desafie o aluno a refletir, a levantar hipóteses, a procurar a solução, 

buscar novas aplicações de conceitos, exercitar a curiosidade e a 

discutir a solução encontrada); preocupação em significar conceitos etc. 

(Departamento de Matemática/CEPAE, 2009)   

Como é possível observar as diretrizes metodológicas e os objetivos que se encontram 

no Plano citado vão ao encontro do que se imagina que a aprendizagem dos alunos deva 

alcançar, porém os resultados da pesquisa assinalam que essa aprendizagem está indo de 

encontro ao que os professores visam para os alunos.  

 

Considerações finais 

Esse trabalho pretendeu estudar e apontar a deficiência da aprendizagem dos alunos 

presente na disciplina matemática do CEPAE/UFG. Mostrou que, segundo Duval 

(2003), é necessário que os matemáticos reformulem de forma mais direta as questões 

que direcionaram os modelos de análise que dê conta de descrever como se dão os 

                                                           
2 https://www.cepae.ufg.br/up/80/o/plano_matem%C3%A1tica.pdf?1381279391 
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processos de compreensão e as causas das dificuldades generalizadas e frequentes em 

relação a aprendizagem em matemática. Foi apresentado também que se deve aproveitar 

o interesse dos alunos mais novos com fim de aperfeiçoar o ensino, foi ressaltado 

também que os alunos de Ensino Médio não têm mais tempo suficiente para sanar todas 

suas dificuldades até concluírem o terceiro ano e alguns não sanarão tais prejuízos. 

Existe planejamento para melhorar o ensino de matemática nessa escola, percebemos 

isso com os dados obtidos no nível 1 e com a nova proposta para as séries desse nível. 

No entanto é necessário que esse processo iniciado pelo departamento de matemática 

seja contínuo e permanente e que tenha o envolvimento de todos os professores – do 

ensino fundamental e do ensino médio – para que de fato haja a melhoria da 

aprendizagem, desejada por eles, abarque não somente a matemática, mas também a 

todas as outras disciplinas que usam a matemática como ferramenta para as resoluções 

específicas de problemas. 

Seria extremamente interessante que houvesse um trabalho em conjunto do 

departamento de matemática e de língua portuguesa, para que os alunos fossem mais 

preparados para compreender as questões propostas e não tivessem tanta dificuldade em 

abstrair a pergunta e o encadeamento do raciocínio do problema ou da questão.  

O desenvolvimento interdisciplinar por uma melhor aprendizagem na matemática básica 

seria um ganho para toda a escola, pois os alunos apresentariam resultados mais 

significativos, as aulas fluiriam com mais integração entre o ensino e a aprendizagem, 

não seria necessário sanar dúvidas de conceitos anteriores e haveria maior facilidade 

para outras disciplinas trabalharem seus conteúdos que dependem muito de matemática, 

além do que, a matemática básica se faz presente no nosso cotidiano e é de suma 

importância para a construção de um pensar matematicamente. 
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Anexo I: termo de consentimento 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 
Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa a 

respeito da importância do ensino de matemática básica no ensino fundamental. Meu 

nome é Bárbara Proença Rodrigues de Moraes, sou a pesquisadora responsável, minha 

orientadora é a Prof. Gene Maria Vieira Lyra-Silva . Após receber os esclarecimentos e 

as informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste 

documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra 

pertence à pesquisadora responsável. Esclareço que em caso de recusa na participação 

você não será penalizado(a) de forma alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas 

sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pela pesquisadora responsável, via e-mail 

(barbaraprm@hotmail.com).  

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa: 

Por meio deste questionário, pretendo analisar e interpretar dados a respeito do ensino 

de matemática básica no CEPAE/UFG. Devo também reconhecer se os jovens são 

capazes de interpretar e solucionar de maneira ideal os problemas matemáticos 

propostos, de acordo com o plano de ensino do departamento de matemática e a divisão 

por níveis proposta pela OBMEP. 

1.2 Consentimento da Participação na Pesquisa: 

Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) 

sob o RG/ CPF......................................................., abaixo assinado, concordo em 

participar do estudo intitulado “A importância da matemática básica no ensino 

fundamental do CEPAE/UFG visando a presente deficiência”. Informo que minha 

participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente informado(a) e 

esclarecido(a) pela pesquisadora responsável Bárbara Proença Rodrigues de Moraes 

sobre a pesquisa e minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar 

meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 

Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima 

descrito. 

 

Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 

 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do (a) participante 

 

__________________________________________________________________ 

 

Assinatura por extenso do (a) pesquisador (a) responsável 
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Anexo II: Atividade avaliativa – nível 1 

Caro (a) aluno (a), este questionário tem como objetivo analisar a efetividade do ensino 

de matemática básica no CEPAE/UFG e faz parte do Trabalho de Conclusão de Ensino 

Médio da aluna Bárbara Proença R. de Moraes, 3º ano B, orientada pela professora 

Gene Maria Vieira Lyra-Silva. É de suma importância que seja o mais autêntico (a) 

possível e que apresente todos os cálculos feitos para o resultado apresentado. É 

importante ressaltar que sua identidade será mantida em sigilo por questões éticas que 

envolvem a pesquisa e que, caso queira, você poderá ser informado (a) de todos os 

resultados obtidos com a pesquisa. 

Obrigada pela cooperação.  

 
NÍVEL 1 

 

1. (OBMEP 2009) Partindo do número 2 na figura e fazendo as quatro contas no sentido da 

flecha o resultado é 12, porque 2× 24 = 48 , 48 ÷12 = 4 , 4× 6 = 24 e 24 ÷ 2 = 12 . Se fizermos a 

mesma coisa partindo do maior número que aparece na figura, qual será o resultado? 

A) 18 

B) 32 

C) 64 

D) 72 

E) 144 

         

 

 

 

 

2.(OBMEP 2009) Em qual das alternativas aparece um número que fica entre 19/3 e 55/7? 

A) 2 

B) 4 

C) 5 

D) 7 

E) 9 

 

3.(OBMEP 2009) Um bloco de folhas retangulares de papel pesa 2 kg. Outro bloco do mesmo 

papel tem o mesmo número de folhas que o primeiro, mas suas folhas têm o dobro do 

comprimento e o triplo da largura. Qual é o peso do segundo bloco? 

A) 4 kg 

B) 6 kg 

C) 8 kg 

D) 10 kg 

E) 12 kg 

 

 

 

2 

12 

6 24 

x ÷ 

x 

 

÷ 
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4. OBMEP 2009) Daniela fez uma tabela mostrando a quantidade de água que gastava em 

algumas de suas atividades domésticas. 

 
 

Para economizar água, ela reduziu a lavagem de roupa a 3 vezes por semana, o banho diário a 5 

minutos e a lavagem semanal do carro a apenas um balde de 10 litros. Quantos litros de água ela 

passou a economizar por semana? 

A) 1010 

B) 1110 

C) 1210 

D) 1211 

E) 1310 
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Anexo III: Atividade avaliativa – nível 2  

 

Caro (a) aluno (a), este questionário tem como objetivo analisar a efetividade do ensino 

de matemática básica no CEPAE/UFG e faz parte do Trabalho de Conclusão de Ensino 

Médio da aluna Bárbara Proença R. de Moraes, 3º ano B, orientada pela professora 

Gene Maria Vieira Lyra-Silva. É de suma importância que seja o mais autêntico (a) 

possível e que apresente todos os cálculos feitos para o resultado apresentado. É 

importante ressaltar que sua identidade será mantida em sigilo por questões éticas que 

envolvem a pesquisa e que, caso queira, você poderá ser informado (a) de todos os 

resultados obtidos com a pesquisa. 

Obrigada pela cooperação.  

 
NÍVEL 2 

 

1. (OBMEP 2009) Na expressão a/b + c/d = 29/30 as letras a, b, c e d representam números 

inteiros de 1 a 9. Qual é o valor de a + b + c + d ? 

A) 14 

B) 16 

C) 19 

D) 21 

E) 23 

2. (OBMEP 2009) Uma torneira enche um tanque em oito horas e outra torneira enche o 

mesmo tanque em quatro horas. Ao meio dia, a primeira torneira foi aberta com o tanque vazio 

e, duas horas depois, a segunda torneira também foi aberta. A que horas o tanque ficou cheio? 

A) 14h 

B) 14h 30min 

C) 15h 

D) 15h 30min 

E) 16h 

3. (OBMEP 2009) Qual é a soma dos algarismos do número que se obtém ao calcular 2
100

 

×5
103

? 

A) 7 

B) 8 

C) 10 

D) 12 

E) 13 

4. (OBMEP 2009) Na sequência 9, 16, 13, 10, 7,... cada termo, a partir do segundo, é a soma de 

7 com o algarismo das unidades do termo anterior. Qual é o 2009º termo da sequência? 

A) 9 

B) 10 

C) 11 

D) 13 

E) 15 
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Anexo IV: Atividade avaliativa – nível 3  

 

Caro (a) aluno (a), este questionário tem como objetivo analisar a efetividade do ensino 

de matemática básica no CEPAE/UFG e faz parte do Trabalho de Conclusão de Ensino 

Médio da aluna Bárbara Proença R. de Moraes, 3º ano B, orientada pela professora 

Gene Maria Vieira Lyra-Silva. É de suma importância que seja o mais autêntico (a) 

possível e que apresente todos os cálculos feitos para o resultado apresentado. É 

importante ressaltar que sua identidade será mantida em sigilo por questões éticas que 

envolvem a pesquisa e que, caso queira, você poderá ser informado (a) de todos os 

resultados obtidos com a pesquisa. 

Obrigada pela cooperação.  

 

NÍVEL 3 

1. (OBMEP 2009) Qual é o valor de 5353
2
 - 2828

2
? 

A) 25252 

B) 35352 

C) 45452 

D) 45652 

E) 53352 

2. (OMEG 2009) Para achar o número de seu sapato, Maurício mediu o comprimento de seu pé 

em centímetros, multiplicou a medida por 5, somou 28, dividiu tudo por 4 e arredondou o 

resultado para cima, obtendo o número 40. Qual das alternativas mostra um possível 

comprimento do pé do Maurício? 

A) 24 cm 

B) 25 cm 

C) 26 cm 

D) 27 cm 

E) 28 cm 

3.(OBMEP 2009) Luciana tem três canetas pretas e três vermelhas. Ontem ela pegou, ao acaso, 

uma dessas canetas e colocou-a na bolsa. Hoje ela colocou uma caneta preta na bolsa. Se ela 

retirar uma dessas duas canetas da bolsa, sem olhar, qual a probabilidade de essa caneta ser 

preta? 

A)1/2 

B)2/3 

C)3/5 

D)3/4 

E)4/7 

 

4. (OBMEP 2009) Um torneio de futebol com 57 times será disputado com as seguintes regras: 

• Nenhum jogo pode terminar empatado. 

• O time que perder duas partidas será eliminado. 

• O torneio termina quando sobrar apenas um time, que será o campeão. 

Se o time campeão perder uma vez, quantas partidas serão disputadas no torneio? 

A) 56 

B) 57 

C) 58 

D) 112 

E) 113 


