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Apresentação
“Toda jornada começa com o primeiro passo”.
Lao-Tse

A magia e a beleza da Matemática nos encantam
e surpreendem a cada dia. Somos professores
apaixonados por essa área do saber humano e
reconhecemos na educação o espaço para reflexão
e melhoria do ser humano e, consequentemente, da
sociedade. A transformação social requerida para um
mundo com mais harmonia e paz se instancia em
cada um de nós, professores ou alunos, cidadãos
ou governantes, e depende da compreensão da
complexidade da realidade. A Matemática nos oferece
ferramentas conceituais importantes para promover
essa compreensão e a consequente transformação
social. Esse fato, por si só, já justificaria a sua presença
nos currículos escolares, mas acreditamos que o
encantamento surpreendente da relação entre a
abstração e a realidade corresponda à verdadeira
inspiração para seu estudo na educação básica.
O público-alvo dessa coleção são todos que, como
nós, são apaixonados por essa ciência e, diariamente,
contribuem para apresentar às novas gerações as
belezas da Matemática. Nós escrevemos esse material
para você, colega professor, de modo a refletirmos
sobre conceitos matemáticos e propostas pedagógicas.

Li Er ou Lao
Dan, mais
conhecido
como Lao-tse
que em chinês
significa velho
mestre, é uma
das maiores
personalidades
da filosofia
oriental.
Reza a lenda
que ele viveu
por volta do
século VI antes
de Cristo, na
época das Cem
Escolas de
Pensamento.
Foi atribuído
a Lao-Tse a
autoria do Tao
Te King ou Livro
do Caminho e
da Virtude, um
dos livros mais
traduzidos do
mundo, ficando
atrás apenas
da Bíblia.

Em nossa concepção, a autonomia pedagógica
docente é essencial para a promoção de uma
aprendizagem efetiva. Portanto, esse material foi
concebido como um ponto de partida para reflexões
sobre o ensino da Matemática e do papel dessa ciência
na integração com os diversos campos do saber.

O primeiro passo...
Professor, a coleção Diálogos com Professores do
Ensino Médio, do SESI Matemática, foi escrita por
professores de matemática atuantes na educação
básica e superior, nas redes municipal, estadual e
federal, e que participaram de vários projetos de
formação continuada em diferentes Estados do
Brasil. As diferentes realidades vivenciadas nessas
experiências nos motivaram a escrever esse material
tendo como foco a sala de aula real, com professores
e alunos reais e não os ideais.
O professor real tem muito interesse na aprendizagem
dos alunos e pouco tempo para preparar e criar
aulas novas. O aluno real está imerso em um mundo
tecnológico com muitos atrativos e que precisa ser
motivado e apresentado às belezas e encantamentos
da Matemática. Por isso, pensamos em um texto que
agregue reflexões sobre a nossa sala de aula e que
busque na Matemática a magia capaz de aguçar a
mente e despertar nos estudantes o mesmo interesse
que nos encantou.
Os desafios da sala de aula real são complexos e,
por isso, é preciso mais do que o conhecimento
Matemático para que os docentes consigam obter
sucesso no ensino dessa ciência. No entanto, tal
conhecimento é fundamental. Nossa proposta
não é apresentar exaustivamente os conceitos
matemáticos, pois acreditamos que você, professor,

já os têm e, caso necessite consultar alguma literatura,
poderá recorrer aos muitos materiais já existentes
para este fim.
Nossa proposta se baseia na exposição e debate
de ideias a fim de refletirmos sobre os aspectos
pedagógicos da sala de aula real, os conteúdos
matemáticos e os recursos tecnológicos disponíveis,
como se esse espaço fosse a sala de professores na
qual pudéssemos compartilhar experiências e, após
esse diálogo, sairmos recarregados com a beleza e o
encantamento da Matemática, prontos para provocar,
desafiar e motivar os estudantes.
Agradecemos por acreditar que juntos, nessa jornada,
podemos fazer algo extraordinário.
Obrigado por ter se aventurado nessa profissão
magistral e por fazer diferença na sociedade!
Um grande abraço,
Equipe Sesi Matemática.

Características da Coleção Diálogos
com Professores do Ensino Médio
Os doze livros da coleção abordam conteúdos do
ensino médio sem, necessariamente, seguir a divisão
curricular tradicional, mas buscando estabelecer
relações entre eles. Cada livro foi dividido em temas
sobre conceitos matemáticos e redigido como um
diálogo entre os autores e os leitores. Por sua vez, os
temas são divididos em quatro seções:

Atividades Práticas

Na Sala de Professores, apresentam-se diálogos
entre personagens fictícios: professores que se
encontram na hora do recreio ou em tempos vagos
e conversam sobre como ensinar um determinado
conteúdo da matemática.
A seção Atividades Práticas pode se dividir em duas
subseções:

•

Experiências com objetos ou situações da vida
real
Exemplos de atividades com objetos físicos ou
análises de situações cotidianas cujo objetivo
é abordar o conteúdo matemático destacado
na seção anterior. São situações de fácil
compreensão, criativas e motivadoras, que
propiciam uma interação colaborativa entre
alunos e professores.

•

Investigação de erros
Aprofundamento do debate sobre os
conceitos matemáticos abordados a partir da
análise e discussão de exemplos de erros e
equívocos comuns.

Na seção Matemática e Suas Tecnologias são
apresentados pelo menos dois recursos digitais
elaborados especialmente para cada Tema, bem
como orientações metodológicas de uso e algumas
aplicações pedagógicas para exploração dos
conceitos matemáticos abordados.

A seção Ampliando ideias poderá se dividir em
quatro subseções:
Leitura Recomendada

Textos comentados para aprofundamentos sobre os conceitos matemáticos abordados.
Sugestão de Materiais Didáticos

Articulação do tema aos materiais disponibilizados pelo programa SESI Matemática.
Sugestão de Recursos Educacionais
Digitais

Apresentadas – de forma resumida – outras
sugestões de uso de recursos digitais
disponíveis: em sites de universidades; no Portal
do Professor; no Portal da TV Escola; no Portal
Domínio Público; na plataforma de jogos online, etc; além daqueles comentados na seção
Matemática e suas tecnologias.

Referências bibliográficas utilizadas na elaboração do tema.
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TEMA

Touch screen, Mouse e Matemática

Frederik Tennholt
CGI Designer
www.goodmonday.se

Introdução

Com a difusão da tecnologia, um recurso atualmente muito
utilizado é o touch screen presente em celulares, tablets etc.
De modo geral, este recurso funciona mapeando a tela do seu
aparelho, identificando seu toque e traduzindo a frequência
do mesmo ou a intensidade do toque, em alguns aparelhos
mais modernos, para realizar comandos pré-determinados
pelo sistema.
Apesar disso, essa não foi a primeira forma de interagir com um
programa em um computador dando entrada em comandos
pré-determinados por um sistema. Uma das principais formas
de interagir com sistemas computacionais que revolucionou e
popularizou os computadores foi o mouse.
Diferentemente do touch screen, o mouse não interage
com a tela mapeando toda sua extensão. Em um sistema
que utiliza o mouse como ferramenta de entrada, existe um
Touch Screen - Tela sensível ao toque.

ícone chamado cursor que altera sua posição na direção
dos movimentos realizados pelo mouse. Quando o mouse
cessa de se movimentar o cursor para. Um novo movimento
do mouse, não retorna o cursor para um ponto fixo, ele se
movimenta a partir do ponto que estava, acompanhando a
direção da movimentação do mouse.
Nesse material pretendemos correlacionar esses aspectos
com a Matemática levando você, Professor, a refletir sobre a
correlação existente entre a tela de touch screen, o mouse
e a Matemática.

Sala de Professores
Diálogo.

Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.

Módulo 5
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Aprofundamento

Qual o conceito matemático que serve para representar
sinteticamente um movimento?

A seta é uma representação simbólica bastante natural
para indicar um deslocamento, quando descrevemos um
movimento em um mapa, por exemplo.
Na matemática, quando se quer representar um deslocamento
no qual só importam o ponto de origem e o destino, utiliza-se
o vetor, como veremos a seguir.
Vetores no Plano
A imagem a seguir ilustra uma situação em que o cursor do
mouse deverá se deslocar da posição A para a posição B.

Módulo 5
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Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.

Clique para ver a animação

Você sabia que a palavra vetor provém do latim “vector” e
que significa “condutor”?

Nesse contexto, podemos interpretar que o vetor
conduz
o cursor do ponto A até o ponto B. O termo “conduz” é
utilizado no sentido figurado; afinal, o cursor não pode ser
conduzido literalmente.
Essa analogia facilita a compreensão
conceitual do vetor, como ente que representa
resumidamente a translação de A para B.

Grassmann interpretou a situação representada
a seguir, como o ponto B obtido do ponto A,
por uma translação de vetor .
Grassmann - Hermann Grassmann foi um
renomado matemático alemão do século XIX.

Módulo 5
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E escreveu:
B=A+

Partindo dessa igualdade e com “abuso de notação”, obteve o
vetor como sendo a diferença entre dois pontos.
=B–A

Dizemos que há um abuso de notação porque A e B são pontos
e não estão definidas as operações de soma ou subtração de
pontos. Além disso, nesta última igualdade, no lado esquerdo
tem-se um vetor e no lado direito a diferença de dois pontos.

Às vezes devemos optar entre o rigor matemático e a facilidade de
entendimento. Mas é preciso sempre ter consciência dessa decisão.

A definição mais rigorosa de vetores diz que um vetor é um
elemento do conjunto quociente formado pelos segmentos
orientados segundo a relação de equipolência, ou seja, é uma
classe de equivalência segundo esta relação.
Uma definição um pouco menos formal afirma que um vetor é um conjunto
de segmentos equipolentes, ou seja, segmentos orientados com mesmo
módulo, mesma direção e mesmo sentido.
Interpreta-se B = A +

como:

“o ponto B obtido do ponto A pela translação
Além disso, toma-se
diferença B – A.

=

= B – A, ou seja, o vetor

=

”.

é visto como a

Módulo 5
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Tais interpretações simplificam a resolução de várias questões
e facilitam o entendimento em diferentes aplicações do
conceito de vetor, por isso merecem ser assimiladas.
No entanto, devemos fazer uma importante ressalva: até o
momento não temos a definição de um vetor, mas somente
de um segmento orientado que depende dos extremos A e B.
A característica mais importante de um vetor é não depender
dos pontos extremos.
Para evidenciar esse problema pense em como responder à
seguinte pergunta:
Qual o significado da expressão C +

?

Até agora essa expressão não faz muito sentido, não é verdade?
Ela expressa o deslocamento de A para B, mas partindo de C.

Como isso pode ser feito?

Se C não estiver na reta AB, basta traçar
o paralelogramo de lados AB e AC.
O quarto vértice desse paralelogramo,
digamos D, é ponto obtido de C pela
translação =
.

Módulo 5
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Se C estiver sobre a reta AB, então D é o ponto desta reta tal
que a distância de B a D é igual à distância de A a C.
Nos dois casos, D = C +
. Por outro lado, tem-se por
definição D = C +
. Logo,
=
.
Esta resposta pode ser encarada como uma definição, da qual
decorrem as seguintes características:
1.

e
têm mesma direção: ou estão sobre retas
paralelas ou estão sobre a mesma reta.

2.

e
têm mesmo módulo: a distância entre A e B
é igual à distância entre C e D.

3.

e
têm mesmo sentido: C +
é um ponto
do segmento de reta CD ou A +
é um ponto do
segmento de reta AB.
O que fizemos até agora não depende
de um sistema de coordenadas, mas o
conceito de vetores se mostra muito
eficiente no estudo da geometria analítica.

Por isso, vamos passar a estudar os
vetores associados a um sistema de
coordenadas cartesiano. Preparados?

Módulo 5
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Vetores no Plano Cartesiano
Para motivar o estudo dos vetores partimos da movimentação
do cursor na tela do computador.

A tela nos serve de motivador para outro conceito: o sistema de
coordenadas. Cada ponto da tela do computador está associado a um par
ordenado formado por pixels em vez de pontos.
Assim é possível determinar inequivocamente a posição do cursor e criar
botões de comandos, por exemplo.

Partimos da motivação intrínseca da exploração da tela do
computador, mas deixamos a explicação técnica sobre o
funcionamento da tela para um outro momento.

Agora, vamos nos ater apenas ao
modelo matemático associado.

Em um sistema de coordenadas, os pontos A e B são identificados aos
pares ordenados A = (xa, ya ) e B = (xb, yb ).
Assim, a diferença B – A pode ser interpretada como sendo a diferença
coordenada a coordenada: (xb – xa, yb – ya ).
Para fixar ideias, se A = (2, 1) e B = (5, 3), então o vetor
= B – A = (5 – 2, 3 – 1) = (3, 2).

seria

Módulo 5
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Observe que o símbolo (1, 2) pode ter três significados diferentes:

• Vetor de coordenadas 1 e 2.
• Ponto de abscissa 1 e ordenada 2.
• Intervalo aberto em 1 e 2.
A distinção dependerá do contexto!
É importante que os alunos tenham consciência dessa ambiguidade de
representação.

A translação de A para B pode ser decomposta em duas
translações:
•

horizontal – na direção do eixo x;

•

vertical – na direção do eixo y.

No exemplo anterior, partindo-se do ponto A = (2, 1),
deslocando-se três unidades para direita e duas unidades
para cima,
= (3, 2), chega-se ao ponto B = (5, 3).
Vamos utilizar esses conceitos para obter a fórmula do
ponto médio (M) entre dois pontos quaisquer A = (xa, ya )
e B = (xb, yb ). O ponto M é obtido a partir do ponto A,
deslocando-se a metade da translação de A para B, logo:
M=A+

Módulo 5
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A expressão vetorial sintetiza a ideia da demonstração que
pode ser concluída por substituição:
M = (xa, ya ) +
M = xa +

(xb – xa, yb – ya )

(xb – xa ), ya +

M=

( yb – ya)

,

Essa foi a nossa primeira demonstração em
geometria analítica com o uso de vetores.

As coordenadas do ponto médio entre A e B correspondem
às médias aritméticas das coordenadas desses pontos.
Dados três pontos não colineares:

• A = (xa , ya );

• B = (xb , yb );
• C = (xc , yc ).

Quais as coordenadas do baricentro do triângulo ABC?

Sabemos que o baricentro (G) é ponto de interseção das
medianas de ABC.
Sejam M e N os pontos médios de AB e BC respectivamente.

Módulo 5
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Vamos resolver vetorialmente
este problema?

Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.

Clique para ver a animação

Há várias formas diferentes de se chegar a G. Por exemplo,
G=A+
+
.
Em geral, utilizam um vetor de extremo G, justamente o que
queremos descobrir.
Módulo 5
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Como sair desse raciocínio circular?

Para isso, vamos usar uma propriedade do baricentro:

AG =

AN. Logo,

de BC, então N =

=

. Como N é ponto médio
,

=

. Assim:

=

,

=

– (xa, ya )

,

Substituindo na expressão inicial:
G=A+
G = (xa, ya) +
G=

,
,

Nesta segunda demonstração, usando conceitos vetoriais,
obtivemos as coordenadas do baricentro de um triângulo

Módulo 5
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qualquer como sendo as médias aritméticas das respectivas
coordenadas dos vértices.
Quando o estudo de vetores está associado a um sistema
de coordenadas, o problema verificado anteriormente ao se
expressar C +
nem é percebido, não é mesmo? Afinal,
nesse contexto, bastaria somar as coordenadas do ponto
C às coordenadas do vetor
. Ao expressar o vetor
por meio de suas coordenadas, liberta-se o referido vetor
dos extremos A e B para se ater ao movimento relativo da
translação de A para B.
Voltando a ideia inicial do mouse, se o cursor está em uma
posição e movimenta-se o mouse, o cursor mudará para uma
nova posição. No entanto, o que importa é o movimento
relativo do mouse, que poderia ter sido levantado, posto em
outro lugar da mesa no qual se aplicasse o mesmo movimento
anterior e, assim, o cursor se moveria da mesma forma.
Na prática, dificilmente ao se movimentar o mouse, a trajetória
do cursor é linear. Na verdade, ela é dada por uma poligonal.
Cada segmento orientado da poligonal corresponde a
uma translação, a um vetor. O movimento total do cursor
corresponde à soma vetorial e o vetor que liga a posição inicial
à posição final do cursor e o chamado vetor resultante.
A chamada regra da poligonal passa a
fazer mais sentido para os alunos quando se
explica o conceito de vetores recorrendose à analogia do movimento do mouse.

Módulo 5
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Um vetor
= (xv , yv ) representa uma translação no
plano cartesiano.
Essa translação pode ser decomposta em duas translações:
•

uma na direção do eixo x (horizontal);

•

outra na direção do eixo y (vertical).
=(xv , yv ) = xv ∙ (1, 0) + yv ∙ (0, 1)

Se os sinais de xv e yv forem positivos, as translações são no
sentido positivo dos respectivos eixos, e no sentido oposto,
caso contrário.
Os vetores com módulo unitário e mesmo sentido dos eixos
são chamados vetores canônicos e denotados por = (1, 0)
e = (0, 1).
No caso do mouse, o movimento
é captado na direção de
dois vetores canônicos.

Equação da Circunferência e Módulo de Vetores
O módulo do vetor
, representado por |
distância entre os pontos A e B.

|, é igual à

Módulo 5
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Assim, aplicando-se o Teorema de Pitágoras ao triângulo
retângulo de vértices A e B e catetos paralelos aos eixos,
obtém-se:
= (xb – xa )2 + (yb – ya )2

Quando não são dados os extremos do vetor, mas apenas
as suas coordenadas, digamos
= (xv , yv ), podemos
considerar A = (xa , ya ) = (0,0) e B = (xb , yb ) = (xv , yv ).
Quando A e B são tomados dessa forma diz-se que o vetor
está representado na forma canônica, ou seja, na origem.
Assim:
=

= (xv – 0)2 + (yv – 0)2 = (xv )2 + (yv )2

Logo, o módulo de

é dado em função de suas coordenadas.

Módulo 5
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Qual a figura formada quando se representam, na origem, todos
os vetores de módulo igual a R?

Se um vetor

= (x, y) tem módulo R, então:
(x)2 + (y)2 = R ⟺ x2 + y2 = R2

Sabemos que a distância à origem de cada ponto (x, y) que
satisfaz a equação anterior é constante e igual a R. Logo, o
conjunto formado por todos esses pontos corresponde à
circuferência de raio R e centro na origem.
Qual a figura formada quando se representam, em um ponto
C = (a, b), todos os vetores de módulo igual a R?

O conceito módulo de um vetor também pode ser aplicado
aqui para generalizar a equação da circunferência. Basta tomar
P = (x, y) um ponto qualquer do plano tal que |
| = R.
Segue diretamente da definição do módulo:
|

|=

(x – a)2 + (y – b)2 = R

Elevando-se ao quadrado, obtemos a equação geral da
circuferência de centro C = (a, b) e raio R.
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Equação Vetorial da Reta e Multiplicação
de um Vetor por um Escalar
Como um vetor representa uma translação em um sentido,
é bastante natural assumir que o vetor –
represente o
movimento em sentido oposto.
Com essa ideia simples, de translação com sentido oposto,
podemos dar um significado mais coerente à diferença B – A.

Vamos recordar alguns tópicos importantes.

•

Vimos que se A = (xa , ya ) e B = (xb ,yb ), então
= B – A = (xb – xa , yb – ya ).

•

Dissemos que a diferença coordenada a coordenada,
entre os pontos, determinaria o vetor
.

•

Como havíamos alertado anteriormente, esse
procedimento ocorre com abuso de notação, visto que
não estão definidas as operações de soma ou subtração
de pontos.

No entanto, os pontos A = (xa , ya ) e B = (xb ,yb ) podem
ser identificados aos vetores va = (xa , ya ) e vb = (xb , yb ).
Assim, em vez de operar com pontos, operamos com os
vetores associados. Observe a seguir essa associação entre os
pontos e os vetores.
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Por essa imagem não é fácil enxergar por que o vetor
igual a B – A = vb – va.

é

Por isso, vamos recorrer
a uma nova imagem.
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Observe a sequência de translações indicadas em vermelho:
do ponto O ao ponto B pelo vetor vb e do ponto B para o
ponto B’ pelo vetor –va.
Essa sequência de translações poderia ter sido substituída
diretamente indo do ponto O (que corresponde ao vetor nulo
(0, 0)) para o ponto B’ segundo o vetor
:
= (0, 0) + vb + (–va ) = vb – va = B – A

Para concluir essa exlicação, basta mostrar que o vetor
igual ao vetor
.

é

De fato, como o vetor –va tem mesmo módulo e direção do
vetor va, então o quadrilátero OABB’ é um paralelogramo;
portanto,
e
possuem mesmo módulo, mesma direção
e mesmo sentido, ou seja, são vetores iguais.
Vimos que nesse contexto faz sentido somar e subtrair vetores,
mas não pontos. A argumentação anterior serve para esclarecer
que o abuso de notação misturando pontos e vetores pode
ser justificado ao se definir as operações entre os vetores.
Tão natural quanto a interpretação de –v c⃗ omo uma translação
em um sentido oposto ao indicado por v ,⃗ é considerar que os
vetores 2v ,⃗ 3v ,⃗ ..., tv ⃗ representam translações com duas, três
ou t vezes o comprimento da translação representada por v .⃗
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A chamada multiplicação de um vetor v⃗ por um escalar t resulta em um
vetor tv⃗ com mesma direção do vetor original, com mesmo sentido de v⃗
se t > 0 e sentido oposto se t < 0.
Quando multiplicamos um vetor v⃗ = (xv , yv ) por um escalar t ∈ ℝ,
obtemos um vetor de coordenadas tv⃗ = (txv ,tyv ).

Essa formalização pode ser desnecessária dependendo do público a que
se destina. Caberá ao professor perceber se os alunos compreenderão
ou não a necessidade de formalização. Em muitos casos, eles vão operar
naturalmente o produto de um vetor por um escalar.

A propósito, o termo escalar é
usado para distinguir grandezas
vetoriais de grandezas escalares.

A aceleração e a força são grandezas vetoriais, já a massa é um exemplo
de grandeza escalar.

Veremos agora uma aplicação da multiplicação de um vetor por
um escalar na geometria analítica. Observe a imagem a seguir.
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Note que o ponto P é obtido a partir de Q por uma translação
de 4v ,⃗ ou seja:
P = Q + 4v⃗

Os demais pontos em destaque correspondem a 3v ,⃗ 2v ,⃗
v ⃗ e 0v ,⃗ que é o próprio Q. Todos os pontos assim obtidos
estão em uma mesma reta que possui a mesma direção
do vetor v .⃗ Essa ideia pode ser generalizada obtendo-se a
equação vetorial da reta que contém Q e possui a mesma
direção de v .⃗
P = Q + tv⃗, t ∈ ℝ

O vetor v ⃗ é chamado vetor diretor da reta.

Dados dois pontos quaisquer, como obter a equação da reta
que os contém?

Certamente, professor, você conhece diferentes
formas de responder a essa pergunta. Vamos
apresentar aqui uma abordagem vetorial.

Sejam A = (xa ,ya ) e B = (xb , yb ) dois pontos quaisquer
do plano.
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Como vimos anteriormente, a reta AB pode ser expressa
vetorialmente como:
P=A+t

,t∈ℝ

E assim, o problema está resolvido!
Resolvido? E se for pedido
para representar a equação
geral dessa reta, o que fazer?

Também na abordagem vetorial há mais de um caminho.
O mais simples seria utilizando o
chamado produto escalar, mas vamos
guardá-lo para uma seção futura.

Vamos manter a linha de raciocínio e resolver esse problema a
partir da equação vetorial da reta.
Além de apresentar a equação geral, vamos mostrar também
a equação dessa reta nas formas:
•

paramétrica;

•

simétrica;

•

segmentária;

•

reduzida.
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Reiteramos que os alunos não precisam saber de cor os nomes das formas
em que uma reta pode ser apresentada. No entanto, para o professor,
mais do que os nomes, é importante saber características e propriedades
imediatas obtidas a partir de cada uma dessas representações da reta.

Considerando as coordenadas do ponto P iguais a (x, y), a
equação vetorial pode ser reescrita como:
(x, y) = (xa, ya) + t(xb – xa, yb – ya), t ∈ ℝ

(x, y) = (xa + t(xb – xa ), ya + t(yb – ya)), t ∈ ℝ

Quando igualamos coordenada a coordenada à última
equação, obtemos as equações paramétricas da reta:
x = xa + t(xb – xa ), t ∈ ℝ

y = ya + t(yb – ya ), t ∈ ℝ

Quando isolamos t nas equações paramétricas, obtemos as
equações simétricas da reta:
t=
t=
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Note que os denominadores das
equações simétricas coincidem com as
coordenadas do vetor diretor da reta.

Quando igualamos as equações simétricas, obtemos equação
segmentária da reta:
=

Isolando-se y na equação anterior, obtemos a equação
reduzida da reta:
y=

yb – ya
yb – ya
x + ya –
xa
xb – x a
xb – x a

E, finalmente, isolando os termos no segundo membro e
multiplicando a equação anterior por (xb – xa), obtemos a
equação geral da reta:
(yb – ya) x – (xb – xa) y + ya xb – yb xa = 0

Note que os coeficientes de x e y na equação geral da reta
correspondem à ordenada e ao oposto da abscissa do vetor
diretor, respectivamente. Veremos o porquê disso futuramente.
Você pode estar se questionando se essa abordagem é, de
fato, facilitadora. Afinal, para que tantos nomes e fórmulas?
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De fato, não é necessário tanto floreio para resolver esse
problema. Apenas aproveitamos a manipulação algébrica
para mostrar que sempre é possível passar de uma forma de
representação para outra.

A.escolha de qual utilizar
dependerá dos dados disponíveis
e do gosto do freguês.

Vamos ver um exemplo
para fixar ideias?

Determine a equação geral da reta que contém os pontos A = (2, 1) e
B = (5, –4).

Note que para ir do ponto A ao ponto B é preciso:
•

ir 3 unidades para a direita;

•

descer 5 unidades.

Portanto

= (3, –5).
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Essas coordenadas poderiam ser obtidas fazendo-se a
diferença B – A, mas optamos por apresentar a forma como
explicamos para nossos alunos.
Para determinar a equação vetorial podemos partir tanto do
ponto A quanto do ponto B. Como isso é indiferente, para
manter a notação, começaremos pelo ponto A:
P=A+t

,t∈ℝ

(x, y) = (2, 1) + t(3, –5), t ∈ ℝ
(x, y) = (2 + 3t, 1 – 5t), t ∈ ℝ
x = 2 + 3t e y = 1 – 5t
t=

x–2
y–1
et=–
3
5
x–2
y–1
=–
3
5

5x + 3y – 13 = 0

Para finalizar essa seção, vamos destacar outra consequência
do produto de um vetor por um escalar.
Sabemos que qualquer vetor v ,⃗ não nulo, e o seu múltiplo
escalar w⃗ = tv⃗ , t ∈ ℝ*, também não nulo, têm a mesma
direção, ou seja, são paralelos.
Decorre da expressão w⃗ = tv ,⃗ que as coordenadas de w ⃗ e v ⃗
são proporcionais. De fato, se v⃗ = (xv , yv ) e w⃗ = (xw , yw ),
yw
xw
tem-se (xw, yw) = (txv, tyv), de modo que
=
= t.
yv
xv
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Esse fato pode ser usado para estabelecer a condição de
alinhamento entre três pontos:
•

A = (xa, ya);

•

B = (xb, yb);

•

C = (xc, yc).

Os pontos A, B e C estão alinhados se existir um t ∈ ℝ tal que
=t
.
Em outras palavras, os pontos A, B e C estão
alinhados se as diferenças entre as coordenadas
desses pontos forem proporcionais.

Vetores Perpendiculares
Um fato simples de se constatar, mas que tem como
consequência um resultado interessante, é que se dois vetores
w ⃗ e v ⃗ são perpendiculares, então os vetores w⃗ + v ⃗ e w⃗ – v ⃗
têm o mesmo módulo.
Isso acontece porque os vetores w ⃗
e v ⃗ podem ser vistos como lados de
um retângulo enquanto os vetores
w⃗ + v ⃗ e w⃗ – v ⃗ seriam as diagonais
desse retângulo e, portanto, com
mesmo comprimento.
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Mas onde está a importância
desse resultado?

Se w ⃗ e v ⃗ são perpendiculares, então |w⃗ + v |⃗ = |w⃗ – v |⃗
e, consequentemente, |w⃗ + v⃗ |2 = |w⃗ – v⃗ |2.
Assim, se w⃗ = (xw , yw ) e v =
⃗ (xv , yv ), então:
(xw + xv )2 + (yw + yv )2 = (xw – xv )2 + (yw – yv )2

Desenvolvendo os quadrados e simplificando a expressão
chegamos a:
xw xv + yw yv = 0

A soma do produto das abscissas com o produto das
ordenadas é zero.
Um resultado surpreendentemente
simples, não é mesmo?

Como veremos na próxima seção, a expressão xw xv + yw yv
recebe um nome especial: produto escalar (ou produto
interno) entre w⃗ = (xw , yw ) e v⃗ = (xv , yv ), usualmente
denotado por w⃗ , v ⃗ ou w⃗ ∘v .⃗
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O resultado obtido aqui foi:
Se os vetores w⃗ = (xw , yw ) e v⃗ = (xv , yv ) forem perpendiculares, então
o produto escalar entre eles é igual a zero.
Note que o produto escalar de qualquer vetor com o vetor nulo 0⃗ = (0, 0)
é igual a zero.
Por isso, diz-se que o vetor nulo é perpendicular a qualquer vetor.

Quando um vetor v⃗ é perpendicular a uma reta r, dizemos que v⃗ é normal
à reta r, e costuma-se denotar v⃗ = nr⃗, vetor normal à r.
Esse termo também é usado na relação entre retas perpendiculares. Assim,
se a reta r é perpendicular à reta s, dizemos que a reta r é normal à reta s,
e vice-versa.

Dado um vetor v⃗ = (a, b) como obter as coordenadas de um
vetor perpendicular a ele?

Se o vetor w ⃗ for perpendicular a v⃗ = (a, b), vimos que :
xw a + yw b = 0

Então, basta tomar xw = b e yw = –a, ou seja, w⃗ = (b, –a),
para esse resultado ocorrer. Outra possibilidade igualmente
simples seria considerar o vetor –w⃗ = (–b, a).
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Com esse resultado, podemos
apresentar uma nova solução para
o problema da seção anterior.

Determine a equação geral da reta que contém os pontos A = (2, 1) e
B = (5, –4).

A ideia é trabalhar com paralelismo e perpendicularismo de
vetores.
Se P = (x, y) é um ponto qualquer da reta AB, então o
vetor
= P – A = (x – 2, y – 1) é paralelo ao vetor
= B – A = (3, –5).
Consequentemente, o vetor
é perpendicular a qualquer
vetor perpendicular a
, que pode ser obtido facilmente se
mudarmos a ordem das coordenadas de
e trocarmos o
sinal de uma delas.
Por exemplo, o vetor n⃗ = (5, 3) é perpendicular ao vetor
= (3, –5) e, consequentemente, ao vetor
.
Assim, podemos escrever:
∘ n⃗ = 0
(x – 2, y – 1)∘(5, 3) = 0
5(x – 2) + 3(y – 1) = 0
5x + 3y – 13=0
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Deste modo, a equação geral da reta que contém os pontos
A e B foi obtida em pouquíssimas linhas. Observe que os
coeficientes de x e y são exatamente as coordenadas do vetor
n⃗ = (5, 3) perpendicular à reta.

Isso não foi coincidência!
Vejamos o caso geral.

Seja n⃗ = (a, b) um vetor perpendicular à reta que contém
o ponto A = (x0, y0); se P = (x, y), for um ponto qualquer
dessa reta, então o produto escalar
∘ n⃗ é igual a zero.
Portanto, a equação geral da reta será dada por:
∘ n⃗ = 0
(x – x0, y – y0)∘(a, b) = 0
a(x – x0) + b(y – y0) = 0
ax + by – ax0 – by0 = 0

Nesta seção vimos uma forma de identificar se dois vetores são
perpendiculares. Na próxima, vamos olhar o caso mais geral,
ou seja, vamos estudar o ângulo entre dois vetores quaisquer.
Ângulo entre Dois Vetores
Sabemos que, dados dois vetores w⃗ = (xw , yw ) e v⃗ = (xv ,yv ),
sempre é possível considerá-los com a origem em comum.
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A figura a seguir ilustra essa situação com w⃗ =
e θ igual ao ângulo formado por eles.

, e v⃗ =

Aplicando a lei dos cossenos no triângulo OAB, podemos
escrever:
AB2= OA2 + OB2 – 2OA ∙ OB ∙ cos θ

Vamos reescrever essa
equação vetorialmente?

Para isso, note que:
•

|

| = | w⃗ – v |⃗ ;

•

|

| = | v |⃗ ;

•

|

| = | w |⃗ .

Logo:
|w⃗ – v⃗|2 = |v⃗|2 + |w⃗|2 – 2|v⃗| ∙ |w⃗| ∙ cos θ
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Sabemos que o primeiro membro dessa equação também
pode ser escrito como:
|w⃗ – v⃗|2 = (xw – xv )2 + (yw – yv )2

Assim, igualando as duas equações e simplificando os termos
semelhantes obtemos:
(xw – xv )2 + (yw – yv )2 = (xv2 + yv2) + (xw2 + yw2) – 2|v⃗||w⃗|cosθ
–2(xw xv + yw yv )= –2|v⃗||w⃗| cosθ
xw xv + yw yv = |v⃗||w⃗|cosθ

Observe que o primeiro membro da igualdade é o produto
escalar entre w ⃗ e v .⃗ Com isso passamos a ter uma fórmula
alternativa (w⃗ ∘v⃗ = |w |⃗ |v |⃗ cosθ) para determinar o
produto escalar. Mais do que isso, conseguimos uma forma
de determinar o ângulo entre os vetores w ⃗ e v ⃗ conhecendo
apenas as suas coordenadas.

Na verdade, o cosseno do ângulo. Mas
isso já é suficiente para determinar
o ângulo propriamente dito.

cos θ =

w⃗ ∘v⃗
|v⃗||w⃗|
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Cabe destacar que nem w ⃗ e nem v ⃗ são nulos, visto que não
faria sentido definir o ângulo entre eles caso isso ocorresse.
Por isso o denominador não se anula.
Como xw xv + yw yv e |v |⃗ |w |⃗ cosθ são iguais, qualquer
uma dessas expressões pode ser tomada para definir o produto
escalar w⃗ ∘v .⃗ Cada uma apresenta vantagens e desvantagens.
A primeira, mais simples de calcular, dificulta a interpretação
geométrica.
A segunda, um pouco mais trabalhosa, oferece uma
interpretação geométrica imediata. Por exemplo, quando os
vetores são perpendiculares, então cosθ = cos90° = 0, o
que justifica o produto escalar ser igual a zero nesse caso.

Um fato interessante a se observar é que como a segunda expressão
(|v⃗||w⃗|cosθ) depende apenas do módulo dos vetores e do ângulo entre
eles, obtém-se como consequência imediata que o produto escalar entre
vetores não depende do sistema de coordenadas cartesiano adotado, o
que parece surpreendente visto que a primeira definição é feita, justamente,
a partir das coordenadas dos vetores envolvidos (xw xv + yw yv).

Na próxima seção, veremos como o ângulo entre dois vetores
pode ser utilizado para determinar o ângulo entre duas retas.
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Ângulo entre Retas
Considere as retas:

r: 3x + 2y + 1 = 0 e s: y = 8 – 4x.
Qual o menor ângulo formado por elas?

Um caminho natural para resolver essa questão seria obter
um vetor diretor para cada uma dessas retas e na sequência
determinar o ângulo entre esses vetores. Para isso, seria
suficiente escolher dois pontos quaisquer de cada uma dessas
retas e, a partir deles, obter os respectivos vetores diretores.
Nada complicado, não é verdade?
No entanto, há um raciocínio que
simplifica ainda mais esse processo.

Em vez de olharmos diretamente para as retas, passamos
a analisar os vetores perpendiculares a essas retas. Afinal,
o ângulo entre esses vetores será igual ao ângulo entre as
respectivas retas.
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A equação da reta r já está na forma geral; portanto, os
coeficientes de x e y correspondem às coordenadas do vetor
perpendicular a r,
= (3, 2).
A equação da reta s está na forma reduzida e pode ser
facilmente reescrita na forma geral como 4x + y – 8 = 0,
logo
= (4, 1).
Portanto, o ângulo θ entre as retas é tal que:

Em geral, os alunos tendem a ter mais dificuldade na passagem
da segunda para a terceira linha. Cabe destacar que nos bastaria
a resposta indicada na segunda linha.
A partir dela, com auxílio de uma calculadora científica, é fácil
obter a medida do ângulo.
Fica a critério do professor optar pela resposta em termos de
cosθ ou θ.

Na próxima seção, determinaremos, com auxílio de vetores, a
distância de um ponto a uma reta e entre duas retas.
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Distância entre Duas Retas
Só faz sentido determinar a distância entre duas retas quando
elas são paralelas. Quando isso ocorre, qualquer vetor
perpendicular a uma também será à outra.
Assim, dadas duas retas paralelas r e s, a distância entre
elas é igual ao módulo de um vetor normal com extremos
em cada reta.

O problema passa a ser determinar um vetor com
essas características. Vejamos como obtê-lo.

Inicialmente partimos de um vetor n ,⃗ normal às retas, qualquer.
Ele pode ser obtido, por exemplo, a partir dos coeficientes de
x e y na equação geral de uma das retas.
Agora, tomando-se um ponto arbitrário Q, em qualquer uma
das retas, digamos na reta r, determinamos um número real
t ∈ ℝ tal que o ponto P = Q + t n ⃗ pertence a outra reta.
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O valor t é determinado quando as coordenadas de P são
substituídas na equação da reta s.
Vamos ver um exemplo?
Determine a distância entre as retas
r: 2x + 3y = 1 e s: 2x + 3y = 4.

As coordenadas de um vetor normal correspondem aos
coeficientes de x e y, logo n⃗ = (2, 3).
Precisamos de um ponto Q em qualquer uma das retas. Para
isso, basta substituir valores nas equações.
Para facilitar as contas, por exemplo, vamos escolher a reta s
e substituir y = 0, o que implica x = 2, ou seja, Q = (2, 0)
pertence à reta s.
A equação vetorial P = Q + tn ,⃗ t ∈ ℝ corresponde à reta
perpendicular a s que contém Q. Existe um único valor de t tal
que P ∈ r. Para descobri-lo, basta substituir as coordenadas
parametrizadas de P na equação da reta r.
(x, y) = (2, 0) + t(2, 3) = (2 + 2t, 3t)
Como r: 2x + 3y = 1, então

2(2 + 2t) + 3(3t) = 1
3
t=–
13

O sinal negativo de t indica que para ir do ponto Q ao ponto P
é preciso seguir um sentido oposto ao do vetor n .⃗
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Assim:

Portanto, a distância entre as retas r e s é

.

E se fosse a distância de um ponto a uma reta? Digamos, do
ponto (1, –2) à reta r: y = 3x + 1?

Ora, o raciocínio é o mesmo, mas a resolução fica ainda mais
simples porque agora já temos as coordenadas do ponto
Q = (1, –2). Para obter as coordenadas do vetor normal,
basta reescrever na equação geral: 3x – y + 1 = 0, donde
n⃗ =(3, –1).
Assim:
P = Q +tn⃗
(x, y) = (1, –2) + t(3, –1) = (1 + 3t, –2 – t)
Como r: y = 3x + 1, então

Portanto,
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A distância do ponto (1, –2) à reta r: y = 3x + 1 é igual a
.

Veja a seguir um fato curioso sobre a fórmula matemática que determina
a distância entre um Ponto e uma Reta.

A fórmula para determinação da distância entre um ponto
Q = (x0, y0) e uma reta r: ax + by + c = 0, costuma
ser apresentada aos estudantes do Ensino Médio sem
demonstração.

Essa fórmula costuma intrigar os estudantes, afinal, basta:
•

substituir as coordenadas do ponto na equação da reta;

•

tomar o módulo do resultado;

•

dividir pela raiz quadrada da soma dos quadrados dos
coeficientes de x e y.
Para que os alunos não pensem que tudo
se resolve com um passe de mágica, vamos
demonstrar esse resultado vetorialmente.
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Em vez de calcular diretamente a distância entre o ponto
Q = (x0, y0) e a reta r: ax + by + c = 0, vamos calcular a
distância entre essa reta e uma reta auxiliar s que contenha Q
e seja paralela a r.

Sabemos que essas distâncias são iguais, por isso vamos
escolher um lugar mais conveniente para medir a distância
entre essas retas.
Inicialmente, como as retas são paralelas, os coeficientes de x
e y são iguais. Portanto, a equação da reta é:
s: ax + by + c' = 0

Para determinar o valor de c', basta substituir as coordenadas
do ponto Q = (x0, y0), donde:
c' = – (ax0+by0)
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Agora, vamos considerar uma reta perpendicular a essas
duas e que contenha a origem. Essa reta pode ser expressa
vetorialmente por:
(x, y) = (0, 0) + t(a, b) = (ta, tb), t ∈ ℝ

Sejam Q´ = (t1 a, t1 b) e P´ = (t2 a, t2 b) os pontos dessa reta
pertencentes às retas r e s. A distância entre as retas é igual:
|

|=|

–

| = |t2 – t1| ∙ |(a, b)| = |t2 – t1|

Para determinar os valores de t1 e t2 basta substituir as
coordenadas dos pontos nas respectivas equações das retas.
Assim:
c
a + b2
c
s: at2 a + b(t2 b) + c' = 0 ⟺ t2 = – 2
a + b2
r: at1 a + b(t1 b) + c = 0 ⟺ t1 = –

2

Substituindo c' = –(ax0 + by0 ), chegamos a:

Na próxima seção sugerimos uma atividade que acreditamos
auxiliar o aluno na compreensão do conceito de vetores e suas
propriedades básicas.
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Atividades Práticas
Experiências com Objetos ou Situações da Vida Real
Professor, a atividade a seguir tem como objetivo auxiliar o
aluno na conceituação correta da ideia de vetor. Sendo assim,
utilizamos o mesmo conjunto de vetores para que o aluno
verifique quantos caminhos existem entre dois pontos dados
utilizando apenas esses vetores pré-determinados.
Atividade 1: Caminhos Indiretos

Material necessário:
•

folhas de papel quadriculado;

•

reprodução, em papel pardo, de uma malha quadriculada;

•

tesoura;

•

fita adesiva.

Objetivo: Explorar os conceitos de soma e subtração de
vetores, condição de perpendicularismo e ângulo entre
vetores.
Descrição: A atividade consiste em um jogo cujo objetivo é
apresentar o maior número de caminhos distintos ligando os
pontos A(–3, –1) e B(2, 6).
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Leia atentamente o passo a
passo para a atividade.

1. Os alunos devem ser separados em duplas, no primeiro
momento e, no segundo momento, as duplas reunidas
em grupos com quatro ou seis alunos.
2. Os caminhos são obtidos por meio da soma de vetores
que serão construídos a seguir.

3. Distribua as folhas de papel quadriculado para as duplas
e peça aos alunos para reproduzirem a imagem anterior.
Além disso, cada dupla deverá recortar retângulos nos
quais serão desenhados vetores com dois tamanhos
distintos:
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Eles devem preparar dez cópias dos vetores vermelhos
e dez, do azul.
4. Para a criação de um caminho ligando A(–3, –1) a
B(2, 6), os alunos devem observar duas regras:
i. As laterais dos retângulos devem permanecer
paralelas aos eixos coordenados.
ii. Os vetores só podem ser postos com a origem
sobre o ponto A ou sobre a extremidade de um
vetor já colocado.
Cabe destacar que, com as regras, o retângulo no qual
foi desenhado o vetor vermelho pode representar quatro
vetores distintos:

= (1, 2)

= (2, –1)

= (–1, –2)

= (–2, 1)

O mesmo ocorre para o retângulo em que foi
representado o vetor azul.

= (1, 3)

= (3, –1)

= (–1, –3)

= (–3, 1)
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Recomendamos que a malha quadriculada
e os vetores sejam reproduzidos em papel
pardo para facilitar a exposição do professor
e possibilitar que os alunos apresentem
suas soluções para todos da turma.

Antes de resolver atacar o problema, aproveite e explore
a situação perguntando aos alunos quais são os ângulos
entre os vetores v1⃗ e v2⃗ ou v1⃗ e v3⃗.
No primeiro caso, o ângulo é reto.
No segundo é raso, como pode se deduzir diretamente
das equações: 〈v1⃗, v2⃗〉 = 0 e v1⃗ = –v3⃗.
Pergunte o que os vetores v1⃗, v2⃗, v3⃗ e v4⃗ têm em
comum. Espera-se que os alunos sejam capazes de
responder que o módulo desses vetores é o mesmo.
Nesse caso, pergunte qual o valor do módulo.
O mesmo pode ser feito para os vetores uk⃗ , 1 ≤ k ≤ 4.

Voltemos ao problema proposto. Inicialmente, observe
que não existe caminho formado apenas por um tipo de
vetor que permita ir de A (–3, –1) a B (2, 6).
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Assim, se houver solução, ela será uma mistura desses
vetores, ou seja, a solução desse problema é equivalente
a determinar
como uma combinação dos dois
vetores.
A seguir apresentamos 3 soluções possíveis, que
visualmente são distintas, mas do ponto de vista algébrico,
devido à comutatividade da soma vetorial, são iguais.

= 2u1⃗ + v2⃗ + v1⃗

= u1⃗ + v2⃗ + u1⃗ + v1⃗
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= u1⃗ + v2⃗ + v1⃗ + u1⃗

A solução apresentada a seguir é algebricamente
diferente das anteriores porque não pode ser obtida
destas simplesmente por um rearranjo comutativo.

= 8v1⃗ + 3u3⃗
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Os alunos devem ser estimulados
a apresentarem o maior número
de soluções distintas.

Você pode atribuir uma
pontuação maior para as soluções
que diferirem algebricamente.

Investigação de Erros
Apresentaremos dois tipos de erros conceituais no estudo de
vetores.

Erro I: Confusão entre direção e sentido de um vetor

Segundo Bittar (2002), os alunos confundem direção e
sentido: eles pensam que se trata do mesmo conceito ou que
um conceito não tem nada a ver com outro.
Eles podem assim dizer que dois vetores não têm a mesma
direção mas têm mesmo sentido, caso apontem para uma
mesma região, por exemplo.
De acordo com a autora, para os alunos que cometem esse
erro, o conceito de sentido tem relação com umregionamento
do plano: trata-se de algo voltado para cima, ou para a direita
ou para a esquerda. Considerando o que foi observado em
seu experimento, este regionamento é sobretudo marcado
pela direita ou pela esquerda.
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Quando se apresentou uma imagem
semelhante à indicada ao lado, alguns alunos
disseram que os vetores representados
tinham o mesmo sentido. Possivelmente,
por acreditarem que os vetores estariam
apontando para a direita.
Na sequência o professor perguntou se os
vetores ao lado teriam mesmo sentido e os
alunos mantiveram silêncio.
Diante destes equívocos observados, nota-se a importância
de se deixar muito claro para os alunos que o conceito de
sentido depende do conceito de direção. Ou seja, dois vetores
com a mesma direção podem ou não ter o mesmo sentido.
Mas, vetores com direções diferentes não podem ter mesmo
sentido, pois o conceito de sentido, nesse caso, não se aplica.
Erro II: Confusão entre coordenadas de um ponto e
coordenadas de um vetor

Solicitou-se aos alunos para prever o que aconteceria com
as coordenadas de um vetor após uma translação. A maioria
absoluta dos alunos disse que as coordenadas mudariam ao
se deslocar o vetor da seguinte forma:
Se um representante de um vetor está situado no
primeiro quadrante então ele tem coordenadas positivas;
no terceiro quadrante terá coordenadas negativas; no
segundo e quarto quadrante, suas coordenadas terão sinais
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diferentes. Ou seja, as coordenadas de um representante
de um vetor dependem de sua posição no plano.
A afirmação anterior é FALSA, pois o conceito de vetor se
baseia na ideia de que o vetor não se altera independente da
posição que o coloquemos no plano. Alteramos o vetor única
e exclusivamente quando alteramos sua direção, seu sentido
ou seu tamanho (módulo). De acordo com Bittar (2002), um
vetor apoiado na origem ou apoiado em um ponto qualquer
do plano é o mesmo vetor se, e somente se, tiver o mesmo
módulo, a mesma direção e o mesmo sentido nos dois pontos.

Matemática e Suas Tecnologias
Professor, depois de conversarmos tanta coisa sobre vetores
você ainda consegue pensar no mouse sem pensar em
vetores? Será que nossos alunos, ao passarem por uma
experiência como essa, também irão associar os vetores a
situações práticas e teóricas?
Querendo muito que isso aconteça é que mais uma vez
dedicamos toda nossa atenção para prepararmos recursos
que sejam muito proveitosos para você e seus alunos.
Apresentamos aqui três applets que podem lhe auxiliar na
apresentação inicial dos vetores:
•

O primeiro é uma apresentação visual dos elementos
da teoria.

Applets - Programa utilitário que produz
pequenas ações ou funcionalidades simples.
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•

O segundo trata das operações elementares de soma,
subtração e da parametrização vetorial de uma reta
no plano.

•

O terceiro trata das combinações lineares entre vetores.

Mais uma vez acreditamos que você e seus
alunos devam usar à exaustão esses recursos!

Recurso 1 – Elementos Básicos

Este applet tem duas áreas:
•

uma área gráfica, onde você e seus alunos podem
aproveitar da dinamicidade para explorar inúmeros casos;

•

uma área de controle, onde podem escolher o que vão
trabalhar.
Veja alguns itens da lista da Área de Controle.

• Coordenadas

• Módulo ou norma

• Uma Propriedade da norma da soma e da
subtração de vetores
• Ângulo entre Vetores
• Múltiplo por Escalar
• Vetor Unitário
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Observe que este applet tem a intenção de explorar ideias
com movimento e, por isso, privilegia o registro gráfico.
Apresentaremos a função individual de cada opção da lista
anterior e a seguir como é que o uso conjunto dessas opções
pode fornecer conjecturas, resultados e verificações para você
e seus alunos sem o apelo algébrico.

Esta opção não significa que o trabalho algébrico com vetores deva ser
desprezado. Pelo contrário, devem ser desenvolvidos em igual medida.

Vamos às funções individuais!

1. Ao clicar em Coordenadas o applet irá mostrar as
coordenadas dos vetores u e v e dois outros vetores
u’ e v’ cujas coordenadas coincidem respectivamente
com as de u e v.

Esses vetores não têm, necessariamente,
origem coincidindo com a origem
do sistema de coordenadas, ok?
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Use esta opção para trabalhar a definição de vetores e
a independência do sistema de coordenadas.
2. Ao clicar em Norma o applet mostra os vetores e
triângulos retângulos que podem ser utilizados para o
cálculo da norma daqueles vetores.

3. Ao clicar em |u + v|, |u – v|, etc. o applet mostra os
vetores (u + v), (v – u) e a informação de que os vetores
u – v e v – u têm a mesma norma.
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Ao movimentar os vetores u e v de tal forma que este
sejam perpendiculares, o applet exibe esta informação.
Note que neste caso, temos que:
|u – v| = |v – u| = |u + v|

A validade desse fato está associada ao produto escalar.
A imagem a seguir mostra um exemplo do fato de que a
propriedade vale se, e somente se, u e v são ortogonais.

4. Ao clicar em Ângulo entre u e v o applet mostra os
vetores, o ângulo entre eles e o cálculo desse ângulo.
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5. A imagem a seguir é um exemplo do que o applet oferece
ao clicarmos na opção Múltiplo por Escalar.

6. Ao clicarmos na opção Unitário, o applet mostra os
vetores unitários correspondentes dos vetores u e v,
indicando com textos como obtê-los e suas coordenadas.
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Nesta opção o applet também mostra circunferências
concêntricas com as quais podemos observar a norma de
cada vetor. Em particular que a norma dos unitários é 1.
As opções podem ser conjugadas, ou seja, podemos
acionar mais que uma opção.
Vejamos que se você quer mostrar para seus alunos que
|u – v| = |v – u| = |u + v| se, e somente se, os vetores
são perpendiculares, você pode reforçar a visualização
dessa propriedade acionando também a opção Ângulo
entre Vetores.
A imagem a seguir mostra uma tela gráfica nessa
situação.
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7. Note que, nesse caso, o botão Fixar Lugar Geométrico
está disponível.

Ao acioná-lo uma reta pontilhada ficará fixada
com direção igual à da última posição do vetor v.
Esta opção possibilitará ao seus alunos indicarem
sobre esta reta outros vetores perpendiculares ao
vetor u que ainda satisfazem à propriedade de que
|u – v| = |v – u| = |u + v|.
De outra forma, você pode mostrar, sem utilizar álgebra,
que o vetor cujas coordenadas são obtidas pela divisão
das coordenadas de um vetor por sua norma é sempre
um vetor unitário com a mesma direção e sentidos do
vetor original.
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A imagem a seguir mostra essa possibilidade.

8. Você pode determinar t na caixa de texto, e se o vetor u
tem norma 8.49, o vetor unitário pode ser determinado
dividindo-se as coordenadas desse vetor por 8.49, ou
1
ainda, fazendo t =
.
8.49
Lembre-se sempre que outras
conjugações podem ser feitas de
acordo com o seu interesse!

Clique aqui para acessar o Recurso 1:
Elementos Básicos
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Recurso 2 – Operações e Parametrização

Esse recurso complementa a apresentação inicial de vetores
implícita no recurso anterior.
Trabalharemos a operação de
adição entre vetores e também o
conceito de combinação linear.

São apresentadas duas áreas de trabalho: uma gáfica e outra
(lateral) de controle.
1. O acesso a cada opção de trabalho do applet é feito
clicando-se nas opções numéricas da área de controle
(lateral).
ou
2. Ao acessar a opção 1, utilize os controles para escolher
uma das operações.

+u+v

-u+v

+u–v

-u–v
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Em cada caso o usuário deverá informar as coordenadas
de u, v e do vetor obtido pela operação escolhida.
•

No caso de acerto, o applet informa com um
Ok!.

•

No caso de erro, exibe uma mensagem de alerta:
Ops!.

Note que ao movimentar um dos vetores a mensagem
Ops! é automaticamente exibida.
3. Acessando a opção 2, o usuário faz a opção por
determinar a equação paramétrica de uma reta r gerada
aleatoriamente. Nesta opção, a tela gráfica ganha novos
elementos.

Módulo 5

77

Os botões Nova e Verificar são aqueles que devemos
pressionar para o applet gerar uma nova reta e verificar
se sua parametrização está correta.
e
Os pontos A e B podem ser movimentados livremente;
o controle t, varia de –5 a 5.
Os vetores u, v, tv e u + tv – cujas cores os identificam
na imagem anterior – também ficam disponíveis nesta
opção e devem ser utilizados para obter os vetores u e
v tais que a reta r tenha parametrização u + tv, com t
um número real qualquer.
Isso é sempre satisfeito quando a extremidade de u
pertence a reta r e o vetor v é paralelo a essa reta. Para
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obter v paralelo à reta r, em alguns casos, é conveniente
utilizar a opção Dica.

A opção Dica, quando acionada, mostra um triângulo
retângulo cujos catetos correspondem às coordenadas
do vetor AB, ao qual v deve ser paralelo.

Ao manipular u e v em busca dos vetores que parametrizam a reta r
certifique-se de que a extremidade de u (que não é a origem) esteja
realmente sobre r, pois o applet só considera coordenadas inteiras.
Além disso certifique-se de que v é paralelo a tal reta. Essa última
ação pode ser realizada modificando-se o valor do parâmetro t.

Clique aqui para acessar o Recurso 2:
Operações e Parametrização
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Recurso 3 – Combinação Linear

Este recurso funciona como um jogo. O usuário deve determinar
geometricamente uma aproximação para os números reais a
e b tais que:
au + bv = w

O applet também apresenta duas áreas: uma gráfica e outra
de controle (lateral).
Na área gráfica estão sempre disponíveis os vetores u, v e w.
E, na área de controle temos os botões Aleatório, Mostrar e
Solução Aproximada.

O primeiro gera u, v e w aleatórios.
O segundo mostra o vetor determinado pela combinação
linear indicada pelo usuário. É com ela que o usuário pode
comparar sua resposta com o vetor w.
E o último exibe a solução do problema.
1. O applet indica a determinação aproximada dos números
reais a e b utilizando artifícios geométricos, de modo
que após clicar em Aleatório, o usuário deve manipular
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os controles, observando geometricamente quando terá
au + bv = w.

Para que o usuário torne mais precisa sua estimativa,
ele poderá utilizar a dica, acionada pela caixa de opção
Dica.

Esta caixa mostra retas que estão presas nas extremidades
dos vetores u e v, sendo cada uma paralela ao vetor ao
qual não está presa.

Veja um exemplo na imagem a seguir.
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Resposta

Fique atento! A resposta do usuário só acontece por meio das
caixas de texto, como indicado na figura anterior.
Os valores informados seguem o padrão americano, ou seja,
utilizando o ponto no lugar da vírgula.

2. O usuário visualiza a sua resposta se, após digitas os
valores correspondentes de a e b, clicar em Mostrar.

No caso de a resposta não ser correta o applet apenas
indicará, na cor amarela, o vetor que corresponde à
combinação linear indicada.
Já no caso de acerto, o applet confirma esse acerto
exibindo uma imagem, como na figura a seguir.
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Para obter resultados melhores na estimativa de a e
b você pode fazer variar centésimo a centésimo os
controles a e b. Para isso basta selecioná-los com o
mouse e utilizar as setas do teclado.
Há ainda a possibilidade de ao manter pressionada
a tecla shift do teclado, utilizar as mesmas setas para
aumentar ou diminuir o valor do controle selecionado
variando de milésimo em milésimo.

Clique aqui para acessar o Recurso 3:
Combinação Linear
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Ampliando Ideias
Leitura Recomendada
O Estudo de Vetores na Educação Básica

BITTAR, M. A teoria dos campos conceituais e o ensino
de vetores no ensino secundário francês In: Anais da
25ª Reunião Anual da Anped. Caxambu: Anped, 2002.
Neste artigo apresenta-se uma descrição do campo
conceitual de vetor baseada na análise de livros
didáticos adotados na França para o ensino de vetores.
Um fato curioso descrito neste artigo é que o conceito
de vetor é introduzido no ensino secundário francês
na classe de Quatrième, que corresponde à 7ª série do
Ensino Fundamental no Brasil.Trata-se nesse momento
de um objeto geométrico, definido através de
propriedades geométricas, cuja função é de constituir
uma nova ferramenta para a resolução de problemas
de geometria. No artigo, conclui-se que apesar de se
ter discutido em vários momentos com que é possível
desenhar um representante de um vetor em qualquer
lugar no plano, os alunos não foram capazes de,
espontaneamente, fazer uso dessa concepção para
responder a um problema proposto.
ASSEMANY,D.; NASSER, L.; ALVES,G.; TORRACA, M. AZEVEDO,
C.. A Influência de uma Abordagem Vetorial para o Ensino
Médio na Aprendizagem de Cálculo I. Actas del VII CIBEM
ISSN, v. 2301, n. 0797, p. 606. Montevideo, Uruguai, 2013.
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Este artigo apresenta os resultados de uma proposta de
reformulação curricular no Ensino Médio, aplicada no
Colégio de Aplicação da UFRJ. A utilização do conceito
de Vetores e suas aplicações no início da 1ª série
deste segmento serve como base para os conteúdos
subsequentes de Matemática. Esta postura gera reflexos
significativos na condução e organização do programa
de Matemática nos três anos do Ensino Médio.
ASSEMANY, D.; AKIO, L.; DIAS, P.; DIAS, U.;NETO,
C.;RANGEL, L.; SPÍLLER, L. & MARINHO, F.C.V.. Módulo
de Vetores e Geometria Analítica. Colégio de Aplicação.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2012.
Nas notas de aula, reunidas em uma apostila do Colégio
de Aplicação da UFRJ, apresentam-se as Transformações
no Plano que possibilitam abordagens distintas no ensino
de Trigonometria (por meio de Rotação de Vetores) e
no ensino de Funções Afim e Quadrática (por meio de
Translações de Gráficos).
Atividades Introdutórias de Vetores

SOUSA, R.C.S. et. al. Vetores: Orientações Necessárias.
Portal do Professor, 2010. Disponível em:
< http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.
html?aula=25028 >
Aula disponível no Portal do Professor do MEC na qual as
atividades propostas objetivam: 1) Identificar a direção,
o sentido e o módulo de um vetor; 2) Reconhecer
que um mesmo vetor pode estar aplicado em infinitos
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pontos do plano; 3) Determinar as coordenadas e o
módulo de um vetor.
SOUSA, R.C.S. et. al. Operações com Vetores: Interagindo e
Construindo Conceitos. Projeto Fundão Matemática. Portal
do Professor, 2010. Disponível em:
< http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.
html?aula=25052 >
Apresenta a adição e a subtração de dois ou mais vetores
e a multiplicação de um vetor por um número real.
Equação Vetorial da Reta

ASSEMANY, D.; MEIRELLES, R.M.; MARINHO, F.C.V..Geometria
Analítica no CAp UFRJ: Da Equação Vetorial à Equação
Reduzida da Reta. Portal do Professor, 2011. Disponível em:
< http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.
html?aula=13096 >
Aula disponível no Portal do Professor do MEC, aborda
o reconhecimento de uma reta a partir de suas diversas
formas de representação algébricas, como as equações:
vetorial, paramétricas, simétricas, geral e reduzida.
Sugestão de Materiais Didáticos

Nesta seção, busca-se articular o tema aos materiais
disponibilizados na “Sala SESI Matemática”.
Sugestão de Recursos Educacionais Digitais
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Vídeo 1: Geometria Analítica Plana

No vídeo Professor Elon - Geometria Analítica Plana,
gravado em 24/01/11, o Professor Elon Lages Lima discute
a diferença entre o plano e R2, P é um ponto, (x,y) é um
par ordenado. Apresenta uma prova para a condição de
perpendicularismo entre duas retas. Determina o ângulo entre
dois vetores e a distância de um ponto a uma reta e distância
entre duas retas. O vídeo foi desenvolvido para o Programa
de Aperfeiçoamento para Professores de Matemática do
Ensino Médio pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e
Aplicada - IMPA, em Janeiro de 2011.
Disponível em:
< http://video.impa.br/index.php?page=janeiro-de-2011 >
Esse vídeo também está disponível no Youtube em:
< https://www.youtube.com/watch?v=kOynwUasXQg >
Vídeo 2: Aplicações da Geometria Analítica

No vídeo Professor Wagner - Aplicações da Geometria
Analítica, gravado em 25/01/11, o Professor Eduardo
Wagner apresenta aplicações de vetores para a resolução
de uma equação Diofantina, determinação do ângulo entre
as diagonais de um trapézio e a demonstração de que as
alturas de um triângulo qualquer se intersectam em um
único ponto. O vídeo foi desenvolvido para o Programa de
Aperfeiçoamento para Professores de Matemática do Ensino
Médio pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada
- IMPA, em Janeiro de 2011.
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Disponível em:
< http://video.impa.br/index.php?page=janeiro-de-2011 >
Esse vídeo também está disponível no Youtube em:
< https://www.youtube.com/watch?v=YEH320Rm0l8 >

Jogos
Encontramos dois jogos também criados com o software
GeoGebra que se encaixam perfeitamente na ideia de ter os
vetores como os senhores do movimento, como aqui fizemos
em nossa conversa.

Jogo 1: Jogo de Golfe
O primeiro desses jogos é o jogo de golfe. Esse jogo propõe
duas etapas. Na primeira o usuário deve determinar as
coordenadas de vetores que indicam o movimento que a bola
de golfe irá percorrer indo de um ponto a outro.

Na segunda etapa, o usuário deve determinar a coordenada
do vetor que corresponde à soma dos vetores anteriormente
determinados.
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Nas duas etapas, no caso de erro o usuário é convidado a
jogar novamente, e no caso de acerto o applet retorna a
mensagem a seguir.

Disponível no site do GeoGebraTube em:
< http://tube.geogebra.org/m/2304867 >
Jogo 2: Jogo de Guerra
O segundo jogo tem um leiaute muito parecido com o anterior
e trabalha segundo as mesmas opções com a subtração de
vetores.
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Disponível no site do GeoGebraTube em:
< http://tube.geogebra.org/material/show/id/92057 >
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Introdução

Um dos primeiros conceitos racionais e intuitivos que nossa
mente concebe está associado à ideia de comparação entre
quantidades. Comparar é um processo que realizamos
desde pequenos. Costumamos dar valor a tudo que vemos,
ouvimos e pensamos, criando uma referência pessoal para
cada situação que depois será comparada. É desta valoração,
aprendida e processada, que nasce a individualidade e com
ela, o nosso caráter.
Devemos investir em uma amizade com alguém cujos defeitos são
numerosos e graves?
O que é um defeito grave?
Se existe um defeito grave, então existe um defeito leve ou tênue?

Comparamos tudo, desde as experiências que possuem uma
quantidade intrínseca associada, como, por exemplo, o custo
de uma viagem, àquelas que são intangíveis e que de alguma
forma atribuímos valor, mesmo que ele não seja numérico.
Podemos escolher o emprego que paga mais, os amigos
que têm mais afinidades conosco, os parceiros que possuem
menos defeitos que nos afetam, os caminhos que acreditamos
serem mais curtos, os programas que nos geram maior
felicidade etc. Tais escolhas decorrem deste processo natural
de comparação, que ajuda a definir quem somos.
Comparar, medir e avaliar são importantes processos
utilizados ao longo de nossa vida e que nos acompanham
diariamente em nossas decisões.
Uma decisão tomada na justa medida entre a razão e a emoção
tende a ser melhor ao indivíduo do que uma decisão racional
que o faça sofrer em algum momento ou uma puramente
emocional que gere consequências negativas em longo prazo
e que podem destruir sonhos.
Como professores, somos, de certa forma, corresponsáveis
pelo desenvolvimento desse equilíbrio entre o racional e o
emocional na busca da concretização de sonhos.
O sonho pode servir de estímulo para a transformação
da realidade e a construção do futuro. Os atuais avanços
científicos e tecnológicos decorreram dos sonhos dos nossos
antepassados. Ter sonhos modelados pela razão e vividos
com emoção, de forma equilibrada, permite estar a um passo
de suas realizações.
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Sala de Professores
Diálogo.

Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.

Aprofundamento

Você sabe sobre qual sistema os professores Francisco e Pedro
conversavam?

Há diferentes formas de representação algébrica de regiões,
mas a que Pedro se refere corresponde a um sistema de
inequações.
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A interpretação geométrica que fazemos de cada sistema
depende, essencialmente, da quantidade de variáves envolvidas
no sistema.
•

Um sistema envolvendo duas variáveis pode ser
visualizado no plano cartesiano (ℝ2).

•

Um sistema envolvendo três variáveis precisa do espaço
de três dimensões (ℝ3) para ser contemplado.

•

Para uma quantidade maior de variáveis, a percepção
humana da representação geométrica fica prejudicada.

Assim, a interpretação algébrica das inequações é fundamental
para a modelagem e compreensão de problemas envolvendo
muitas variáveis.
Já no Ensino Fundamental, costuma-se abordar o estudo
das inequações, seja na comparação de números, seja
na resolução de inequações envolvendo polinômios de
grau 1. Contudo, pouca atenção é dada às interpretações
geométricas no plano cartesiano e aos problemas de
otimização envolvendo inequações.
No guia do livro didático do PNLD 2015, apresenta-se uma
análise sobre formas de correlacionar o estudo do sinal de
uma função à resolução de uma inequação:

PNLD - Sigla para Programa Nacional
do Livro Didático.
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Como Dizem

Acertadamente, mas ainda de modo incipiente, algumas obras
didáticas têm integrado, por exemplo, “inequações” e “estudo do
sinal de uma função”.
De fato, para uma dada função real de variável real, y = ƒ(x),
“estudar o sinal da função” nada mais é do que “resolver a
inequação” ƒ(x) ≤ 0. Resolver tal inequação equivale a encontrar
valores de x para os quais ƒ(x) = 0 ou ƒ(x) < 0. Isso nos fornece,
como consequência, os valores de x, para os quais ƒ(x) > 0.
BRASIL, 2014, p. 96

Na próxima seção, vamos utilizar o Geogebra para representar
regiões no plano.
Semiplanos: Em Cima ou Embaixo?
Seria interessante que os alunos compreendessem que a
inequação y ≥ x, por exemplo, representa um semiplano:

Geogebra - Software de Matemática dinâmica
voltado para a Educação – ensino e aprendizagem.
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O software Geogebra colore a região a partir da inequação de
modo automático.
Represente a região determinada pela inequação 3y – 2x2 ≥ 6.

1. Acesse o Geogebra.
2. Digite a expressão 3y – 2x2 > = 6 no campo de entrada
da tela inicial.
3. Pressione Enter e visualize a região desejada.
A sequência de imagens a seguir ilustra essa explicação.

Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.

Clique para ver a animação

Todos os gráficos representativos de inequações que
estão disponíveis neste material foram criados seguindo o
procedimento que acabamos de descrever.
Módulo 5

100

Agora que já sabemos como representar
tais regiões com o auxílio do Geogebra,
vamos voltar para os recursos tradicionais?

Lápis e papel em mãos!

A representação da região definida por qualquer inequação
linear de duas variáveis começa pela representação da reta,
simplesmente, substituindo o sinal de desigualdade (>, <, ≥,
≤) pelo sinal de igualdade (=).
Após representar a reta definida pela inequação, basta
isolarmos uma das variáveis e interpretamos a região a partir
dela, seguindo o sinal de desigualdade.

Exemplo 1:
A inequação 10x + 2y < 6 define um semiplano determinado pela reta
10x + 2y = 6, que pode ser simplificada chegando-se na reta 5x + y
= 3.
Observe a representação gráfica da reta 5x + y = 3 no plano cartesiano.
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Isolando a variável y na inequação, como se segue, chegamos
em:
10x + 2y < 6
2y < 6 – 10x
y < –5x + 3

Com isso, se um ponto (x, y) pertence à região indicada pela
inequação, então a ordenada y é menor do que a soma de 3
ao produto entre –5 e a abscissa x.
Como o eixo y fica, em geral, posicionado verticalmente,
então a região y < –5x + 3 representa os pontos que ficam
abaixo da reta y = –5x + 3.
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Portanto, a região que representa a inequação y < –5x + 3 é:

Exemplo 2:
Representar a região do plano correspondente à x – 2y ≤ 6.

De forma análoga à anterior, inicialmente representamos
graficamente a reta x – 2y = 6 e, na sequência, isolamos
uma das variáveis:
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Isolando a variável y na inequação, obtemos:
x – 2y ≤ 6
–2y ≤ 6 – x
2y ≥ x – 6
x
y≥
–3
2

x
– 3 é o semiplano
2
acima da reta x – 2y = 6 e inclui a reta devido ao sinal de
Portanto, a região delimitada por y ≥
desigualdade (≥) incluir a igualdade.
Logo, a região delimitada seria:
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Sistema de Inequações
Nos cursos de graduação, espera-se que os estudantes já
dominem esse conceito, por isso o sistema de inequações é
um assunto pouco discutido mesmo na faculdade.
A interpretação gráfica desse tipo de sistema não é muito
complicada e poderia ser abordada no Ensino Médio,
principalmente se estivesse relacionada a problemas de
otimização e programação linear.
Vamos definir alguns termos
para que possamos nos referir
a eles sem ambiguidade?

Uma inequação do primeiro grau com duas variáveis é uma
expressão da sequinte forma: ax + by ≥ c ou ax + by > c,
ou em que a, b, c ∈ ℝ e a2 + b2 ≠ 0.
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Outros sentidos de desigualdade podem ser obtidos destes, multiplicandose os dois membros por -1.

Uma inequação do primeiro grau com duas variáveis
representa no plano cartesiano sempre um semiplano:
•

contendo a reta ax + by = c, que denominaremos de
semiplano fechado;

•

ou que não contém a reta ax + by = c, que
denominaremos de semiplano aberto.

Os exemplos a seguir apenas ilustram as regiões formadas
pelas inequações, e suas formas podem variar dependendo
dos valores atribuídos aos parâmetros a, b e c.

Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.

Clique para ver a animação
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Os nomes aberto e fechado devem soar familiares, por
lembrar as famosas aulas de Análise, nas quais se estudam
conceitos homônimos em Topologia, correto?
Contudo, apesar de terem o mesmo sentido, neste contexto
estamos apenas observando os casos nos quais as retas estão
contidas nos semiplanos ou não.

Por isso, não precisaremos de definições
mais gerais para estes conceitos.

Como interpretar um sistema formado por duas inequações do
primeiro grau com duas variáveis?

Ora, para fixar ideias, vamos representar simultaneamente os
semiplanos correspondentes a cada inequação.
Analise o contexto a seguir:
Exemplo 1:
Represente graficamente o sistema:

S1 =

3x – 2y > 6
3x + y ≤ –2

Cada inequação gera um semiplano no plano cartesiano que
tem como origem a reta definida pela inequação trocando o
sinal de desigualdade pela igualdade.
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Portanto, a solução para esse sistema é uma porção do plano
(S1) gerada pela interseção dos semiplanos.
A figura a seguir representa os semiplanos e a interseção
entre eles.

Na figura a seguir, tem-se o par de retas e, em destaque,
a região (S1) do plano cartesiano correspondente à
representação gráfica do sistema de inequações.
Como cada par ordenado pertencente à região (S1) representa
uma solução para o sistema de coordenadas, esse sistema
possui infinitas soluções.
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Exemplo 2:
Represente graficamente o sistema:

S2 =

2x – y ≤ 7
3y – 2x < 3
2x + 5y > 6

A figura a seguir representa os semiplanos correspondentes
a cada inequação desse sistema, bem como a interseção
entre eles.

Na figura a seguir destacamos apenas a região (S2) do plano
cartesiano correspondente à representação gráfica desse
sistema de inequações.
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Assim como no exemplo anterior, a região S2 representa
também o conjunto solução desse sistema e, portanto, esse
sistema possui também infinitas soluções.

Exemplo 3:

Represente graficamente o sistema
Represente graficamente o sistema:

S2 =

x + 2y ≤ 3
3y – x ≥ 4
y – 2x ≤ –12

Podemos observar, na imagem a seguir, que os semiplanos
correspondentes às inequações do sistema S3 possuem
apenas interseções quando tomados dois a dois; contudo, a
interseção entre os três semiplanos não existe.
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Portanto, o conjunto solução desse sistema é vazio.

Nos exemplos 1 e 2 são apresentados sistemas de inequações
(S1 e S2) que possuem infinitas soluções, enquanto o sistema
do exemplo 3, não possui solução.
Um sistema de inequações terá solução única caso as retas que
determinam os semiplanos estejam inclusas neles (semiplanos
fechados) e sejam concorrentes em um único ponto.

Se pelo menos em uma das inequações a igualdade não for permitida
(apenas > ou <), então o sistema de inequações possui infinitas soluções
ou nenhuma solução.

Os sistemas de equações costumam ser classificados em:
•

determinado, aquele que possui uma única solução;
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•

impossível, aquele que não possui solução;

•

indeterminado, aquele que possui infinitas soluções.

Quando lidamos com sistemas de inequações do primeiro grau
com duas variáveis, é mais provável existir infinitas soluções do
que ter sistemas sem solução ou com apenas uma solução.
Estes ainda existem, mas, em termos de ocorrência, passam a
ser a exceção e não a regra.
Em geral, sistemas que
envolvem inequações tendem
a ter muitas soluções.

Sistemas Indeterminados
A palavra indeterminado não retrata exatamente a natureza
do problema que estamos abordando, mesmo quando nos
restringimos a sistemas apenas com equações.

Vamos ver um exemplo?

O sistema a seguir é normalmente denominado indeterminado:

2x – y = 2
2y – 4x = –4
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No entanto, é possível determinar o conjunto formado pelas
suas soluções (S = {(t, 2t – 2); t ∈ ℝ}), que corresponde à
reta 2x – y = 2 no plano cartesiano.

Sendo assim, é possível determinar completamente a
solução deste problema. Sabemos quais pontos fazem
parte da solução e quais estão fora deste conjunto.

O termo indeterminado, muitas vezes, transmite a ideia
errônea de que o problema não pode ser resolvido por não
ser possível determinar valores para x e y que satisfazem o
sistema. O que não é verdade!
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Em Resumo...
Resolver um sistema é determinar se existem soluções e quais são elas.

Quando o foco é o sistema de inequações, aí mesmo que o
uso da palavra indeterminado deve ser repensado, porque a
determinação das soluções desse tipo de sistema, a menos
da exceção em que a solução é única, é por meio das
representações algébricas ou gráficas de regiões.
Outros Tipos de Regiões no Plano Cartesiano
As inequações são muito úteis para se representar
algebricamente regiões no plano. Por exemplo, o disco de raio
R centrado no ponto O = (a, b).

Tomando-se um ponto qualquer P = (x, y), podemos
representar o disco algebricamente, em termos vetoriais, pela
inequação:
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|

|≤R

(x – a) + (y – a)2 ≤ R
2

(x – a)2 + (y – a)2 ≤ R2

Ao se inverter o sinal de desigualdade, determina-se a região
externa ao disco:
(x – a)2 + (y – a)2 ≥ R2

Agora, vamos
representar
algebricamente
regiões limitadas por
semicírculos. Preparado?
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Uma forma rápida para fazer isso é recorrer a um sistema de
inequações com duas variáveis:
(x – a)2 + (y – b)2 ≤ R2
x≤a

De modo mais geral, qualquer semicírculo poderia ser
representado desde que a segunda inequação fosse
determinada por uma reta contendo o seu centro O = (a, b).
S=

(x – a)2 + (y – b)2 ≤ R2
y ≤ m (x – a) + b
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As regiões entre gráficos de funções também podem ser
determinadas por inequações ou sistemas de inequações.

1
1
Por exemplo, se ƒ(x) =
x + 2 e g(x) = (x – 3)2 +
,
2
2
então o sistema
g(x) ≤ y ≤ ƒ(x)
1
≤x≤5
2

representa algebricamente a região:

Acreditamos que diferentes leituras do plano cartesiano
podem ampliar as ideias dos estudantes e prepará-los para
desafios futuros.
Na próxima seção destrincharemos uma atividade
especialmente criada para introduzir os conceitos discutidos
anteriormente.
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Atividades Práticas
Atividade 1: Yin Yang

Material necessário: Software Geogebra.
Objetivo: Utilizar a representação algébrica de regiões no
plano cartesiano para formar figuras conhecidas.
Descrição: Essa atividade é indicada para ser realizada em um
laboratório de informática ou na sala de aula com um projetor
ou smartboard.
Os alunos devem tentar reproduzir a imagem a seguir com o
uso de inequações:

Fonte: <http://tube.geogebra.org/material/show/id/63690>

Smartboard - Lousa digital.
Módulo 5

118

Há várias formas distintas de resolver esse
problema. Apresentaremos a seguir uma que
utiliza gráficos de funções e inequações.

A circunferência externa será centrada na origem, com raio
6.
x2 + y2 = 62

Essa circunferência pode ser dividida em duas
semicircunferências, de modo que cada uma corresponderá
ao gráfico de uma função obtida ao se isolar o y .
y2 = 62 – x2
y = ± 36 – x2
ƒcima (x)=

36 – x2 e ƒbaixo (x) = – 36 – x2

Agora, vamos escrever as funções (gcima e hbaixo) cujos
gráficos correspondem às semicircunferências intermediárias,
de raio 3, e centradas respectivamente em (-3, 0) e (3, 0):
gcima (x) = 9 – (x + 3)2 e hbaixo (x) = – 9 – (x – 3)2

Para pintar as regiões correspondentes no Geogebra podemos
proceder da seguinte forma:
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1. Entrar com cada uma das funções, digitando no campo
Entrada:
•

f_{cima}(x)=sqrt(36-x^2)

•

f_{baixo}(x)=-sqrt(36-x^2)

•

g_{cima}(x)=sqrt(9-(x+3)^2)

•

h_{baixo}(x)=-sqrt(9-(x-3)^2)

2. Descrever algebricamente as regiões:
Região abaixo de ƒcima e acima de gcima:
gcima (x) < ƒcima (x).
•

Para pintar essa região no Geogebra digite:
IntegralEntre[g_{cima}, f_{cima}, -6, 0]

Região abaixo de ƒcima e acima de hcima:
hcima (x) < fcima (x).
•

Para pintar essa região no Geogebra digite:
IntegralEntre[h_{baixo}, f_{cima}, 0,6]

3. Por último, para pintar os círculos menores, de raio 1
e centrados, respectivamente em (-3, 0) e (3, 0) com
raio 1, basta escrever as inequações:
(x + 3)2 + y2 ≤ 1
(x – 3)2 + y2 ≤ 1
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Para isso, no Geogebra, você deve digitar:

(x+3)^2+y^2<=1 e (x-3)^2+y^2<=1.
A circunferência da direita, com raio 1 e centro em
(3, 0), pode ser colocada diretamente por meio da
equação
(x – 3)2 + y2 = 1

Para isso, no Geogebra,
(x-3)^2+y^2=1.

você

deve

digitar

O resultado, ajustando as cores, ficará assim:
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Investigação de Erros
A representação no plano cartesiano, como sabemos, não
se limita a representar gráficos de funções reais. Podemos
representar conjuntos formados, por exemplo, por sistemas
de equações ou inequações.
Para o aluno, cada um dos diferentes conjuntos
que podem ser representados no plano cartesiano,
em um primeiro momento de aprendizado,
constitui, em si mesmo, um novo desafio.

As diferentes representações para um mesmo conceito
também se mostram como desafios para os estudantes.
Alguns deles são capazes de representar graficamente a reta
y = 2x – 7, mas não compreendem o que seria o conjunto
r = {(x, 2x – 7); x ∈ ℝ} ou r = {(x, y) ∈ ℝ2; y =
2x – 7}, apesar de se tratar da mesma reta.
Por isso, é importante estabelecermos conexões entre as diferentes
representações, notações e simbologias utilizadas.

É esperado, portanto, que num primeiro momento, o aluno se
sinta desconfortável quando solicitado a representar no plano
cartesiano a inequação y ≥ x. Devemos ajudar a derrubar esta
barreira, deixando claro que podemos aprender muito com
nossos próprios erros.
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Vamos ver alguns exemplos
de erros que observamos
em nossas salas de aula?

Erro I
O professor solicitou que a turma representasse no plano cartesiano a
inequação

2x – y > 6.

A turma conhecia o conceito de inequação e representação
gráfica da função afim. O exercício foi passado como um
desafio individual (teste) que auxiliaria o aluno no conceito
final, instigando-o a pensar e escrever seu raciocínio.
A resposta esperada pode ser vista na imagem a seguir.
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Dentre os alunos que erraram, destacamos três grupos de
respostas que contemplam, com pequenas variações, todas
as soluções dadas pelos alunos para este desafio.
Grupo A

Os alunos partiram da representação da reta e, de forma
equivocada, interpretaram que deveriam considerar apenas a
parte do gráfico cuja ordenada fosse maior do que 6, ou seja,
interpretaram que deveria ser representada apenas a parte da
reta que ficaria acima do valor y = 6.
Uma boa sugestão para contornar esse erro é solicitar aos
alunos para escolherem um ponto (x, y) qualquer no plano
cartesiano e substituírem na expressão 2x – y para testar:
•

se esse valor for maior do que 6, então o ponto pertence
ao conjunto de pontos da inequação 2x - y > 6;
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•

se for igual a 6, o ponto pertencerá à reta; se for menor
do que 6, ele pertencerá ao outro semiplano.

Essa estratégia pode não ser natural para os alunos e lhes será
muito útil para interpretar problemas semelhantes. É provável
que os alunos deste grupo se espantem com o conceito de
que a reta representa o lugar geométrico dos pontos cujas
coordenadas satisfazem uma determinada equação. Por isso,
é recomendado dar ênfase a essa propriedade.
Grupo B

Os alunos do Grupo B conseguiram entender a ideia geral, e
o seu erro, apesar de grave, demonstra uma certa maturidade
neste desafio.
O erro aqui se baseia principalmente na interpretação dada ao
sinal da inequação (>), a partir da qual consideraram os valores
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de y acima da reta. Contudo, como a variável y está negativa,
teremos uma reversão neste sinal, invertendo-o para menor
e alterando a região representada. Alguns alunos deste grupo
também esqueceram de pontilhar a reta.
Nesse caso, também vale a pena investigar com os alunos
a veracidade da inequação 2x – y > 6 para alguns pares
ordenados (x, y), da região apresentada por eles como
resposta, para reforçar a necessidade da inversão.
Grupo C

Os alunos do Grupo C, em geral, erraram somente por
marcar a reta de forma contínua e não pontilhada, ou seja,
consideraram o semiplano fechado, quando deveria ter
considerado o semiplano aberto.
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O erro aqui é sutil e simples, mostrando que esse grupo
compreendeu o processo de representação de semiplanos a
partir de inequações de primeiro grau com duas variáveis.

Matemática e Suas Tecnologias
Professor, esta seção foi especialmente preparada para você e
seus alunos!
Apresentamos um conjunto de applets que se complementam
e permitem o desenvolvimento de uma técnica
algebricogeométrica para a determinação do conjunto
solução de uma desigualdade linear ou de um sistema de três
desigualdades lineares, com até duas variáveis.
Antes mesmo de conhecê-los acreditamos que você, professor,
já deve se preparar para lidar com ferramentas que têm o
propósito claro de evidenciar um caminho para solucionar
determinados problemas matemáticos.
Isso requer de você uma visão completa pormenorizada dos
passos sugeridos por esses recursos, de forma a integrá-los e
adaptá-los a sua forma de explicar tal assunto para seus alunos.
Possivelmente, assim, você e seus alunos desfrutarão com
mais intensidade a possibilidade de vivenciar o conceito e
adquirir uma técnica com esses recursos.
Considere que essa convocação para uma parceria afinada é
o que nos faz permanecer acreditando que é simplesmente
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incrível que com apenas dois applets e sua participação vibrante
possamos vislumbrar resultados muito positivos decorrentes
do uso dessas ferramentas em suas aulas.

Não hesite em usar e abusar desses recursos!

Recurso 1 – Desigualdade Linear

O propósito deste applet é fazer o usuário reconhecer e indicar
o conjunto solução de uma desigualdade linear.
Por isso, os passos a serem seguidos no applet foram pensados
para que cada usuário, com a devida ajuda de um professor,
conjecture, argumente e finalmente determine, ainda que sem
provas, o conjunto solução.
O applet tem apresentação em duas áreas:
•

a área gráfica, onde são exibidos os gráficos e cálculos;

•

a área de controle, onde o applet gera aleatoriamente
desigualdades lineares.

1. Para iniciar o applet basta clicar no botão Gerar,
localizado na lado direito da área de controle.
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Automaticamente, a seguinte pergunta é exibida ao
usuário:

Caso o usuário ainda não saiba o que é, ou como identificar o
conjunto solução de uma desigualdade linear, ele deve iniciar o
applet sem a pergunta.

Essa opção é para garantir a possibilidade de investigação,
pois, apesar de não mencionar o termo semiplano, a
pergunta é feita aproveitando os recursos dinâmicos
sugerindo um tal conjunto deste.
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Nesse sentido, é importante que você, professor, instrua
devidamente seus alunos, caso tenha feito a opção de
utilizar esse applet como um instrumento de investigação
para o reconhecimento e identificação do conjunto
solução de uma desigualdade linear.
De qualquer forma o applet tem a opção de exibir ou
esconder essa pergunta com a caixa de opção Pergunta.

2. Cada vez que solicitamos que o applet gere uma nova
desigualdade, ele nos informa a desigualdade gerada,
sob duas formas de escrita, como na imagem a seguir.

E, ainda, apresenta uma reta r de equação
a0x + b0y = c0, na qual a0, bo e co são os coeficientes
da desigualdade a0x + b0y ⋛ c0 gerada.
Na forma reduzida
desigualdade na forma:

estamos

considerando

a

y ⋛ d0x + e0

E na forma normal: a0x + b0y ⋛ c0.
Os coeficientes dessas duas formas são tais que:
d0 = –

c
a0
; e0 = 0
b0
b0
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Com esta reta e três pontos associados, o applet oferece
dois caminhos para que o usuário identifique e determine
o conjunto solução da desigualdade linear gerada.
O primeiro, e padrão, é o que está indicado como
forma reduzida da desigualdade linear, e o segundo é
a forma normal.
3. Com a caixa de opção Forma Reduzida localizada no
lado esquerdo da área de controle, podemos alternar
entre as duas formas oferecidas.

Na forma reduzida, o applet além de mostrar, na área
gráfica, a reta, exibe três pontos associados:
•

o ponto P = (xp, yp);

•

o ponto (xp, 0);

•

o ponto K = (xp, a0 (xp) + b0 (yp)).

Módulo 5

131

O ponto (xp, 0), estando sob o eixo Ox, fixa um número
real xp, e então P e K passam a ser pontos de abscissa xp
tais que K está sob a reta e P fora dela.
Ao movimentar P no sentido indicado pelas setas laranjas,
o usuário poderá comparar as ordenadas de P e K.
Essa comparação está sempre indicada por um texto
que acompanha o ponto P.

Ao clicar sobre P este texto alterna entre as formas da
figura anterior.
4. A segunda dessas formas indica que o cálculo do
segundo membro da desigualdade é referente ao valor
da ordenada do ponto K.
Essa disposição textual e a ciência dos cálculos neles
indicados é o que permite ao usuário comparar as
ordenadas de P e K e conjecturar que para xp fixado, se
P está acima da reta r, existe uma relação de ordem única
entre as ordenadas de P e K , e tal relação é contrária
quando P está abaixo da reta r.
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Observe o
exemplo a seguir.

Dada a desigualdade 3x + 4y > 0, o applet indica que, enquanto
P está abaixo da reta r, xp < 3 = xk.

Da mesma forma, quando P estiver “acima” da reta r
teremos xp > 3 = xk.
Estas afirmações decorrem
imediatamente da definição das
coordenadas no plano cartesiano.

Com a devida escolha de outros números xp o usuário
pode, se incentivado, chegar à conjectura de que cada
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semiplano determinado por r está associado a uma
forma de desigualdade linear na forma y ⋛ d0 x + e0,
e vice-versa.
Valendo a igualdade somente quando os pontos
pertencem a reta r.

É comum que alunos desse nível associem o semiplano que está
abaixo da reta a desigualdade com o sinal “<”, e o outro semiplano
a desigualdade com o sinal “>”, valendo o uso da igualdade quando
a região contém a reta.
No entanto, essa associação pode tornar-se uma memorização sem
justificativa e levá-los ao erro. Basta, para isso, que a desigualdade
não se apresente na forma reduzida, que tal pensamento gerará
erros na metade das vezes.

5. Acreditamos que a investigação que pode ser realizada
com esse recurso deve obter como resultado o fato de
que todos os pontos de um mesmo semiplano satisfazem
a uma determinada desigualdade.
Nessa construção a inclusão
ou não da reta r deve
ter especial atenção.

Muitas vezes é ignorada a inclusão ou não das retas nos semiplanos
que correspondem ao conjunto solução de uma desigualdade
linear, o que faz a solução ser incorreta.
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Como forma de sugerir uma rotina, este applet,
quando indicada a forma de pergunta, sugere após a
identificação do semiplano a inclusão ou não da reta.
Isso é feito por meio da opção de representação da reta
a0x + b0y = c0, feita após a indicação do semiplano.
O applet considera que sob a forma pontilhada a reta
não está incluída.
6. No caso de o usuário não identificar corretamente o
semiplano ou a inclusão da reta, o applet indica uma
revisão, de acordo com a tabela a seguir.
Erro

Informação

Semiplano correto, inclusão da
reta incorreta.

Verifique os pontos sob a reta!

Semiplano incorreto, inclusão da
reta correta.

Reinvestigue!

Semiplano incorreto, inclusão da
reta incorreta.

Reinvestigue considerando os
pontos sob a reta!

Esses erros deixam disponível o botão Refazer.

O botão Refazer permite ao usuário reindicar o semiplano
e a opção de representação da reta considerando a
mesma desigualdade linear gerada.
Na forma normal todo o acompanhamento sobre a
indicação dada pelo usuário como o conjunto solução
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permanece inalterada. No entanto, o usuário pode ser
levado a raciocinar de outra forma.
7. Na forma normal, o applet oferece apenas um ponto
P, indicado como INSPECIONADOR, que pode se
movimentar por toda a parte do plano cartesiano
visualizada pelo usuário.
A este ponto está atrelado um texto que, considerando
a desigualdade gerada na forma a0x + b0y ⋛ c0, ele
exibe o cálculo a0 xp + b0 yp comparando-o com c0.
Veja um exemplo na
imagem a seguir.

Note que, nesta imagem, o ponto INSPECIONADOR está
no semiplano cujos pontos são solução da desigualdade.
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Esta forma de acesso permite ao usuário uma investigação
mais direta que não convenciona as associações:
•

abaixo – menor;

•

acima – maior.

No exemplo a seguir, o semiplano que satisfaz à
desigualdade é o que está acima.

O que é muito legal é que nesta forma o applet
também indica um procedimento tão eficaz e
rápido como o da associação evitada por ele.

8. Acionando a caixa de opção Dica o usuário
terá disponível o cálculo da expressão linear
a0x + b0y no ponto (1, 1).
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De posse dessa informação, já tendo concluído que todo
o semiplano mantém a propriedade de satisfazer ou não
à desigualdade, é suficiente comparar este valor com c0
para descobrir qual o semiplano procurado.

Em qualquer uma das formas disponibilizadas pelo applet o que
está sendo evidenciado é que para determinados conjuntos
convexos do plano todos os seus pontos satisfazem ou não a uma
determinada desigualdade linear. Esses conjuntos se restringem a
retas e semiplanos.

Note ainda que, quando o ponto (1, 1) pertence à reta
r (a0x + b0y = c0,) o usuário deve (se habituar a) utilizar
um outro ponto para determinar o semiplano procurado.
Nas duas formas de acesso à investigação, o
applet, no caso de acerto, retorna a imagem:
Veja a
imagem
no gráfico
ao lado.
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Acreditamos ainda, que para você, professor, seja interessante
observar que este applet se perfaz de duas formas de se colocar
diante de uma investigação para se conjecturar o conjunto
solução de uma inequação.
Em nossa conversa anterior a esta seção apresentamos que tal
conjunto seria um semiplano aberto ou fechado, sem que
nenhuma prova tivesse necessariamente um destaque em nossa
conversa.
Pois bem, você encontra no livro 7 – Geometria Analítica - da
coleção Fundamentos de Matemática Elementar –, uma terceira
forma de entender como admitimos esses conjuntos como
solução de desigualdades lineares na forma a0x + b0y ⋛ c0.
Neste livro, o autor, Gelson Iezzi, toma um argumento geométrico
(a razão entre segmentos) para de forma exclusivamente algébrica
provar que pontos de um mesmo semiplano determinado pela
reta a0x + b0y = c0 satisfazem a uma mesma desigualdade
a 0x + b 0y ⋛ c 0.
Acreditamos que esta terceira forma de construção desse
conteúdo lhe será interessante, mesmo não indicando-a para
seus alunos.

Clique aqui para acessar o Recurso 1:
Desigualdade Linear

Recurso 2 – Sistema de Desigualdades Lineares
Este segundo recurso complementa e estende a ação do recurso anterior.

Acreditamos ser interessante que o uso dele esteja conjugado
ao do anterior, uma vez que o reconhecimento da região
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do plano que representa geometricamente o conjunto
solução de um sistema de desigualdades lineares da forma
a0x + b0y ⋛ c0 depende do reconhecimento da solução
particular de cada uma dessas desigualdades.
Por outro lado, qualquer um
que já conheça o assunto
também pode se divertir e
treinar com este applet.

Este applet também tem duas áreas: uma gráfica e outra de
controle.
1. Para iniciá-lo, clicamos no botão (Re)Iniciar.

O applet gera automaticamente um sistema de
desigualdades lineares de duas variáveis.
2. O usuário neste applet deve identificar o conjunto
solução de cada uma das três desigualdades lineares do
sistema. O applet entende – e, por isso, o usuário deve
estar ciente – que a interseção entre esses conjuntos é
a solução do sistema de desigualdades lineares gerado.
Assim, após gerar o sistema, cada usuário deverá escolher
qual dos semiplanos indicados na área gráfica corresponde
ao conjunto solução da desigualdade assinalada.
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Veja como é
simples fazer isso!

Referência à
desigualdade
destacada na
área gráfica.

Indique se a
fronteira está ou
não incluída

Alterne entre as
desigualdades
D1, D2 e D3.

Indique o
semiplano

3. A imagem a seguir ilustra a indicação do conjunto
solução da desigualdade 3x – 5y ≥ 3.
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4. Após indicar a solução das três desigualdades, ao
clicarmos no botão Próxima, a interseção dos três
semiplanos, quando existe, é exibida. Esta ação também
disponibiliza o botão Solução, que quando acionado,
exibe a solução geométrica do sistema na área gráfica,
possibilitando compará-la com a solução determinada
pelo usuário.

Caso a comparação entre o indicado pelo usuário e a
dada pelo applet mostre algum erro cometido, o usuário
poderá refazer sua resposta, pois o applet possibilita
rever a solução indicada.
5. Mesmo no caso de coincidência de regiões é interessante
ter atenção às fronteiras. Para esta etapa o applet
disponibiliza o recurso de análise de resposta, através do
botão Análise. Assim, o usuário fica sabendo se indicou
corretamente ou não as regiões e as fronteiras.

A tabela a seguir mostra, por tipo de erro cometido, as
diferentes mensagens dadas aos usuários.
Erro

Informação

Pelo menos uma fronteira não
foi indicada corretamente, mas
todas as regiões foram indicadas
corretamente.

Verifique suas fronteiras!
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Erro

Informação

Pelo menos uma região não foi
indicada corretamente, mas todas
as fronteiras foram indicadas
corretamente.

Verifique suas regiões!

Pelo menos uma região e uma
fronteira não foram indicadas
corretamente.

Verifique suas fronteiras!
Verifique suas regiões!

6. A imagem a seguir mostra um exemplo de informação
dada ao usuário pelo recurso de análise de solução.

No caso de erro, para ocultar a informação da análise, o
usuário deve clicar no botão Refazer.
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Se o usuário acertou a solução e quer continuar a testar
seus conhecimentos, deve clicar em Reiniciar.

Clique aqui para acessar o Recurso 2:
Sistema de Desigualdades Lineares

Ampliando Ideias
Leitura Recomendada
Inequações e Programação Linear

DE SOUZA NETO, ANDRE LUIS. Programação Linear
e a Geometria Analítica. 2014. Dissertação (Mestrado
Profissional em Matemática em Rede Nacional) - Instituto de
Matemática e Estatística, Universidade Federal de Goiás, 2014.
Disponível em:
< http://bit.profmat-sbm.org.br/xmlui/handle/
123456789/1452 >
Nesta dissertação , Souza Neto (2014) apresenta
estratégias para o ensino da representação de equações
e inequações com duas e três variáveis. O autor
conciliou conceitos de programação linear ao uso do
software matemático Geogebra.
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Inequações e Gráficos de Funções

SANTOS, V. C. P. et. al. Resolvendo Inequações
Graficamente. Projeto Fundão Matemática. Portal do
Professor, 2011. Disponível em:
< http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?
aula=27458 >
Aula disponível no Portal do Professor do MEC,
aborda o uso do software Winplot para o estudo das
representações gráficas de inequações.
SANTOS, RAFAEL SEGADAS DOS. Interpretando Equações
e Inequações através de Gráficos de Funções. 2014.
Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática em Rede
Nacional) - Instituto de Matemática e Estatística, Universidade
Federal Fluminense, 2014. Disponível em:
< http://www.profmat-sbm.org.br/dissertacoes? polo
= &titulo=&aluno=Rafael+Segadas+dos+Santos >
Nesta dissertação, o autor busca estabelecer relações
entre os gráficos de funções afins, quadráticas,
exponenciais e logarítmicas. Parte do material
desenvolvido serviu para a elaboração de plano de
aulas e foi aplicado em uma turma do primeiro ano do
Curso de Licenciatura em Matemática.
Sugestão de Materiais Didáticos

Nesta seção, busca-se articular o tema aos materiais
disponibilizados na “Sala SESI Matemática”.
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Sugestão de Recursos Educacionais Digitais
Vídeo 1: Funções e Inequações

No vídeo Funções e Inequações a Professora Cristina Cerri
aborda a resolução de inequações bem como a representação
gráfica no plano cartesiano de regiões delimitadas por gráficos
de funções de uma variável real. O vídeo foi desenvolvido para
o Projeto e-Aulas por professores do Instituto de Matemática
e Estatística da USP.
Disponível em:
< http://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=123 >
Vídeo 2: Inequações Lineares

Na lista de vídeos Inequações Lineares são abordados a
manipulação algébrica de inequações, o estudo de inequações
modulares e a resolução de sistemas de inequação, dentro
outros assuntos relacionados. A lista de vídeos faz parte do
Projeto Khan Academy.
Disponível em:
< https://pt.khanacademy.org/ >
Bibliografia Consultada

ÁVILA, G. Equações e Inequações com Radicais. Revista
do Professor de Matemática, v. 38, p. 10-13, 1998.
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BARUFI, Maria Cristina Bonomi; LAURO, Maira Mendias.
Funções elementares, equações e inequações:
uma abordagem utilizando microcomputador.
1a Edição. CAEM-IME/USP, 2000.
BRASIL, Ministério da Educação, Secretaria de Educação
Básica. Guia de Livros Didáticos – PNLD 2015. Brasília, 2014.
FONTALVA, Gerson Martins. Um Estudo sobre Inequações
entre Alunos do Ensino Médio. São Paulo: Dissertação
(Mestrado em Educação Matemática). Orientador: Maria
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Edição. SBM, IMPA, Rio de Janeiro, 2001.
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Sociedade Brasileira de Matemática (Coleção do Professor
de Matemática), 1a Edição, Rio de Janeiro, 1996.
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SBM, IMPA, Rio de Janeiro, 2004.
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SALDANHA, Maria Sueli Gomes. Análise de uma
Intervenção Didática sobre Desigualdades e Inequações
Logarítmicas no Ensino Médio. 2007. Tese de
Doutorado. Dissertação (Mestrado Profissional em
Ensino de Matemática) — Centro das Ciências Exatas
e Tecnologias, PUC-SP, São Paulo (SP). Orientadora:
Maria Cristina Souza de Albuquerque Maranhão.
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