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O objetivo deste produto é possibilitar aos professores do Ensino Médio da Escola Pública 

refletir sobre o desempenho de alunos frente à uma situação de resolução de questões. Para tal 

é descrito o desempenho de 20 alunos do 3º ano do Ensino Médio da Rede Pública Estadual 

na resolução de quatro questões envolvendo o conceito de função monotônica (crescente e 

decrescente). As questões escolhidas foram propostas nas Olimpíadas de Matemática das 

Escolas Públicas (OBMEP) de 2005, 2006, 2007 e 2008. A análise do desempenho teve por 

referência teórica a teoria dos Registros de Representação Semiótica de Raymond Duval 

(2003). Nos protocolos analisados constam tanto a resolução das questões quanto as 

justificativas apresentadas pelos alunos para suas respostas. As análises indicam dificuldades 

na interpretação dos enunciados das questões bem como nas ações relacionadas aos 

tratamentos e mudança de Registros de Representação Semiótica. É apresentada também uma 

análise de erros, a qual possibilita classificar as questões em grupos quanto aos tipos de 

respostas. Os resultados revelam que a maioria dos alunos não estava familiarizada com as 

questões propostas as quais exigiam transitar pelas diferentes representação de um mesmo 

objeto matemático.  
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O que é apresentado neste produto está em acordo com os PCNEM+ (2002, p.121), 

nos quais o estudo de função deve ser iniciado diretamente pela noção de função, descrevendo 

situações de dependência de duas grandezas, permitindo o estudo por meio de situações 

contextualizadas, descritas algébrica e graficamente. 

Como pressuposto foi assumido que o trabalho com diferentes registros de 

representação de um objeto matemático, bem como sua abordagem em situações 

contextualizadas, favorecem a compreensão, e que a utilização das definições muito formais e 

o uso de linguagem puramente técnica aumentam as dificuldades de aprendizagem dos alunos. 

Assim sendo a teoria de Registros de Representação Semiótica de Duval (2003), 

embasa as análise efetivadas dos protocolos dos alunos que registram as resoluções das 

questões propostas. 

 O conceito de função é alvo do estudo por ser um conceito central e unificador na 

Matemática, como também relevante em outras áreas do conhecimento, tais como, a Física, a 

Química, a Biologia, a Economia, a Administração, a Engenharia e, também, em outras que 

surgiram na sociedade contemporânea, como a Informática, por exemplo..  

Para a análise de desempenho de alunos as  questões de Matemática escolhidas  

envolvem crescimento e decrescimento de função. A definição de função adotada é a 

apresentada em Guidorizzi,  et al (1968, p.19 e p. 66) assim: 

 Sejam A e B dois conjuntos não vazios. Diz-se que se tem uma função f definida em A 

com os valores em B, e indica-se f: A→B, quando, para cada Ax∈ , está associado, de um 

modo bem determinado, um único By ∈ .  

Definição 1. Seja f: A⊂ R → B ⊂ R, diz-se que f é crescente em B quando para todo 
1x  e 

2x  em B, com 
1x <

2x  tem-se ( )1xf  ≤ ( )2xf . Nas mesmas condições, se ( )1xf < ( )2xf , 

diz-se que f é estritamente crescente em B. 
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Definição 2. Diz-se que f é decrescente em B, quando para todo 
1x  e 

2x  em B, com 
1x <

2x  

tem-se ( )1xf  ≥ ( )2xf . Nas mesmas condições, se ( )1xf > ( )2xf , diz-se que f é 

estritamente decrescente em B. 

Se f é crescente ou decrescente em B, diz-se que f é monotônica em B; se for estritamente 

crescente ou estritamente decrescente em B, diz-se que f é monotônica estrita em B. 

A função constante é monotônica em R. (simultaneamente crescente e decrescente em R). 

 Nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio, aparecem: 

A importância do estudo de função monotônica. Este estudo pode ser 
iniciado com uma exploração qualitativa das relações entre duas grandezas 
em diferentes situações: idade e altura; área do círculo e raio; tempo e 
distância percorrida; tempo e crescimento populacional; tempo e amplitude 
de movimento de um pêndulo, entre outras. Também é interessante 
provocar os alunos para que apresentem outras tantas relações funcionais e 
que, de início, esbocem qualitativamente os gráficos que representam essas 
relações, registrando os tipos de crescimento e decrescimento (mais ou 
menos rápido). É conveniente solicitar aos alunos que expressem em 
palavras uma função dada de forma algébrica, por exemplo, 3x2)x(f += , 

como a função que associa a um dado valor real o seu dobro, acrescido de 
três unidades; isso pode facilitar a identificação, por parte do aluno, da idéia 
de função. (BRASIL, 2008, p.72). 

Os PCN+ a respeito do tema sequências indicam que: 

Há uma orientação no sentido de que é preciso garantir uma abordagem 
conectada à idéia de função, na qual as relações com diferentes funções 
possam ser analisadas. Assim, por exemplo, o estudo da progressão 
geométrica infinita com razão positiva e menor que 1 oferece talvez a única 
oportunidade de o aluno estender o conceito de soma para um número 
infinito de parcelas, ampliando sua compreensão sobre a adição e tendo a 
oportunidade de se defrontar com as idéias de convergência e de infinito. O 
documento destaca que essas idéias foram e são essenciais para o 
desenvolvimento da ciência, especialmente porque permitem explorar 
regularidades. (BRASIL, 2002). 
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AS OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA 

As Olimpíadas de Matemática iniciaram-se durante o movimento da 

Matemática Moderna (MMM), em 1967, e foi uma iniciativa importante, também, de 

divulgação da Matemática Moderna em São Paulo. As Olimpíadas foram criadas, 

visando a valorizar o ensino de Matemática e do trabalho de renovação 

desenvolvido em várias escolas, coordenadas pelo GEEM (Grupo de Estudo do 

Ensino de Matemática) fundado em 31 de outubro de 1961. Burigo (1989, p.160), 

  De acordo com o site da OBMEP1, a Olimpíada Brasileira de 

Matemática das Escolas Públicas é um projeto que propõe um ambiente estimulante 

de estudo da Matemática para estudantes e professores. Observamos que a 

OBMEP foi criada para ser de longa duração, tendo um conjunto de atividades que 

vão desde a aplicação e correção das provas até o Programa de Iniciação Científica. 

A Olimpíada Paulista de Matemática foi criada no Brasil, em 1977, pela 

Academia Paulista de Ciências. Dois anos após, iniciou-se a Olimpíada Brasileira de 

Matemática (OBM), organizada pela Sociedade Brasileira de Matemática (SBM). A 

OBM, com as Olimpíadas Regionais de Matemática envolve por ano a participação 

de quase 400 mil estudantes no País. 

De acordo com o sítio da OBMEP, as Olimpíadas de Matemática são 

competições que envolvem pouco conteúdo, mas exigem muita imaginação e 

criatividade, pois são problemas não convencionais resolvidos de forma individual. 

A primeira Olimpíada Oficial Mundial que envolveu alguns países do Leste 

Europeu ocorreu em 1959, embora esse tipo de competição existisse já na Hungria, 

desde o fim do século XIX. 

O Brasil participa da Olimpíada Internacional de Matemática (IMO), desde 

1979, quando ocorreu a primeira Olimpíada Brasileira de Matemática. 

                                                           
1 Site oficial da OBMEP: www.obmep.org.br  
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Conforme o sítio oficial das Olimpíadas Paranaense de Matemática2, em 

1894, na Hungria houve uma prova entre os alunos que haviam terminado o Ensino 

Médio (na época, conhecido como Segundo Grau). Esse ano ficou, então, conhecido 

como o início das competições das Olimpíadas de Matemática. 

 Houve algumas mudanças em relação às formas que as Olimpíadas 

(nacionais e internacionais) eram disputadas. De 1979 até 1989, era apenas uma 

fase, com uma única prova contendo cinco ou seis questões discursivas, aplicadas 

aos alunos do Ensino Médio. 

Em 1990, novas mudanças ocorreram, quando a OBM passou a ser disputada 

em duas fases; sendo a primeira, com 20 ou 25 questões objetivas e a segunda, 

com seis questões discursivas, tanto para alunos Sênior (Ensino Médio), como 

alunos Júnior (Ensino Fundamental). 

Em 1998, houve algumas alterações. A OBM foi dividida em três níveis: Nível 1 

(5a e 6a séries do Ensino Fundamental), Nível 2 (7a e 8a séries do Ensino 

Fundamental) e Nível 3 (Ensino Médio). A prova passou a ser disputada em três 

fases: 1a fase (objetiva com 20 ou 25 questões), 2a fase (discursiva com seis 

questões) e 3a fase (discursiva com cinco ou seis questões). A diferença entre as 2a 

e 3a fases está no grau de dificuldade das questões. Na 2ª fase, o grau de 

dificuldade das questões é menor que na 3ª. 

De acordo com o sítio das Olimpíadas Paranaense de Matemática, essa 

Olimpíada teve início, em 1959. Atualmente, cerca de 100 países participam dessa 

competição, representados por equipes de no máximo seis alunos do Ensino Médio, 

que não tenham ingressado na Universidade ou equivalente na data da realização 

da Olimpíada. 

No início da IMO (International Mathematical Olympiad), cada país inscrito, 

poderia participar no máximo com oito estudantes. Em 1982, a quantidade de 

participantes diminuiu de oito para quatro; no ano seguinte, foi aumentando para 

                                                           
2 Site oficial da Olimpíadas Paranaense de Matemática: 
http://www.olimpiadaparaensemat.hd1.com.br/ 
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seis, número que permanece até hoje. Os competidores devem ter menos de 21 

anos de idade e nenhuma escolaridade superior ao Ensino Médio. Não há limite 

para o número de participações de um mesmo aluno, lembrando que todas as 

condições impostas devem ser respeitadas. 

 A OPM3 tem como objetivo descobrir talentos na Matemática no Estado de 

São Paulo e incentivar os alunos a estudarem nessa área. A Olimpíada Paulista de 

Matemática tem 30 anos. Atualmente, é realizada em duas fases e dividida em três 

níveis: Alfa (5ª e 6ª série ou 6º e 7º ano do Ensino Fundamental), Beta (7ª e 8ª série 

ou 8º e 9º ano do Ensino Fundamental) e Gama (1º e 2º ano do Ensino Médio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Site oficial da OPM: www.opm.mat.br/ 
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Análise das situações problema propostas em Olimpíadas 

 

As questões selecionadas foram as seguintes: 

Ano 2005 – Questão 10, 1ª fase, nível 3. 

Ano 2006 – Questão 17, 1ª fase, nível 3. 

Ano 2007 – Questão 18, 1ª fase, nível 3. 

Ano 2008 – Questão 16, 1ª fase, nível 3.  

A análise a priori das quatro questões objetivam destacar os conhecimentos 

necessários para a resolução de cada questão, chamados aqui de conhecimentos 

mobilizáveis. E também identificar os registros de representação semiótica e o saber 

envolvido em cada situação problema. A escolha das questões deveu-se à ligação 

ao tema função monotônica. 

Questão 10 (2005): 

No Brasil, usa-se a escala Celsius para medir temperaturas e, em outros 

países, usa-se a escala Fahrenheit. Para converter uma temperatura da escala 

Fahrenheit para a Celsius, subtrai-se 32 do valor da temperatura em graus 

Fahrenheit e multiplica-se o resultado por 
9

5
. Qual dos gráficos representa a relação 

entre as medidas de uma mesma temperatura em graus Fahrenheit (indicados por 

ºF) e em graus Celsius (indicados por ºC)? 
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Análise a priori 

A expressão que fornece a temperatura Celsius (ºC) em função da 

temperatura Fahrenheit (ºF) é C = (F – 32) . 
9

5
, sendo F o valor numérico para a 

temperatura em graus Fahrenheit e C, em graus Celsius. O registro gráfico 

correspondente à representação algébrica é uma reta e, por isso são excluidas as 

opções (D) e (E). A reta é a representa gráfica da relação entre as medidas de uma 

mesma temperatura em graus Fahrenheit (ºF) em graus Celsius (ºC). 

Se consideramos C=0 nessa expressão, então, obtemos que F = 32 e isso 

significa que a reta corta o eixo F em 32, o que elimina a opção (C). 

Além disso, sendo  C = (F – 32) . 
9

5
 então o coeficiente angular da reta é 

positivo, o que elimina a opção (B). 

Portanto, resta apenas a alternativa (A) que é a única correta. 

Conhecimentos mobilizados: 
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• Compreender o significado de par ordenado; 

• Saber localizar pontos no plano; 

• Conversão do registro gráfico em algébrico e vice-versa; 

• Conversão de temperatura nas escalas Celsius e Fahrenheit; 

Na Questão 10 (2005) os Registros de Representação Semiótica são: língua natural, 

registro algébrico, registro numérico e registro gráfico.  

Justificativa de escolha: a atividade da Olimpíada de Matemática foi elaborada com 

o intuito de estabelecer relações entre duas grandezas que são: a temperatura 

Celsius (C) em função da temperatura Fahrenheit (F), identificando o gráfico que 

representa a relação entre as medidas de uma mesma temperatura em graus 

Fahrenheit (ºF) em graus Celsius (ºC). 

Procedimentos de resolução: 

Existem, pelo menos, duas maneiras diferentes para se resolver a questão, a 

saber:  

(I) Eliminando as alternativas 

Portanto, espera-se que o aluno elimine as alternativas (D) e (E), já que os 

gráficos correspondentes não são retas nem a relação entre medidas de uma 

mesma temperatura em graus Fahrenheit (°F) em graus Celsius (°C). A expressão é 

da forma C = (F – 32) . 
9

5
, portanto, o gráfico correspondente é uma reta. 

 Espera-se também que o aluno elimine a alternativa (C), pois a reta corta o 

eixo F das ordenadas em F=32 para C=0, na alternativa (C), a reta corta o eixo C no 

ponto de ordenada C=32, quando F=0. 

 A mesma expressão mostra que o coeficiente angular da reta é positivo. 

Como a alternativa (B) não tem essa característica, deve ser eliminada. 
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(II) Equacionando a situação problema  

Espera-se também que o aluno utilize a expressão 
9

5
).32( −= FC  em que F é 

representado em graus Fahrenheit e C é representado em graus Celsius, para 

chegar à alternativa correta, na qual o valor em graus Celsius será sempre menor 

que o valor em graus Fahrenheit, referente à mesma temperatura. 

 Ele poderá atribuir valores diferentes na escala Celsius, convertê-los para a 

escala Fahrenheit, colocá-los em um plano cartesiano e unir esses pontos para 

esboçar o gráfico de reta. 

 Se considerarmos que os valores atribuídos para a escala Celsius são 

CC °= 20 e CC °= 30 , então, temos: 

a) Para CC °= 20  temos: 

°F = (°C . 1,8) + 32 

°F = (20 . 1,8) + 32 

°F = 36 + 32 

°F = 68 

b) Para CC °= 30 temos: 

°F = (°C . 1,8) + 32 

°F = (30 . 1,8) + 32 

°F = 54 + 32 

°F = 86 

 Esperamos que o aluno use a condição de alinhamento de três pontos no 

plano, que corresponde a calcular um determinante para constatar que se trata de 
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uma reta. Assim, o cálculo do determinante com os pontos (0,32), (20,68) e (30,86), 

fornece: 

 

0 32  1  

20 68  1     = 960 + 1720 – 2040 – 640 = 0 

30 86  1  

 

Como o resultado é igual a 0, temos que os três pontos estão alinhados, e o 

aluno deverá, portanto, esboçar o gráfico da reta. 

 

Questão 17 (2006) 

Uma formiguinha parte do centro de um círculo e percorre de uma só vez, 

com velocidade constante, o trajeto ilustrado na figura. 

 

 

Qual dos gráficos a seguir representa a distância d da formiguinha ao centro 

do círculo em função do tempo t? 
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Análise a priori 

 De acordo com o enunciado, a formiguinha parte do centro do círculo e 

afasta-se até chegar à extremidade deste, e anda sobre parte da circunferência. 

Com isso, eliminamos as alternativas (C), (D) e (E), porque esses gráficos 

representam que a formiguinha não andou sobre parte da circunferência. 

Finalmente, ela retorna ao centro, eliminando a alternativa (A), porque nesse gráfico 

a formiguinha não retorna ao centro. Restando, portanto, a alternativa (B) que é a 

correta, porque é a única que representa o trajeto ilustrado na figura. 

O objetivo da questão é verificar se o aluno possui as habilidades de localizar 

pontos no plano cartesiano, conhecer função crescente, decrescente e constante. É 

necessário, também, identificar corretamente na figura o trajeto percorrido pela 

formiguinha. 

 Os registros de representação semiótica envolvidos nessa questão são: 

registro na língua natural, registro figural e registro gráfico. 

 Os saberes envolvidos na situação problema são geométricos e relativos à 

função. 

 Essa atividade foi desenvolvida com o intuito de identificar qual dos gráficos 

representa a distância d da formiguinha ao centro do círculo em função do tempo t 

com velocidade constante. 
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O aluno deveria mobilizar seus conhecimentos anteriores sobre círculo e 

circunferência, normalmente, estudados na 8ª série e, também, revistos no Ensino 

Médio, e função crescente e decrescente normalmente trabalhada nos 1º e 2º anos 

do Ensino Médio.  

Existem, pelo menos, duas maneiras diferentes para se resolver a questão. 

1ª Forma: Eliminando as alternativas 

 Se a formiguinha parte do centro do círculo e anda até a extremidade, então, 

a distância d aumenta em função do tempo t; a seguir, a formiguinha caminha sobre 

parte da circunferência e, portanto, a distância permanece a mesma em relação ao 

centro do círculo. Assim, os gráficos referentes às alternativas (C), (D) e (E) podem 

ser eliminados. Notamos que no item (C), a distância diminuiu; no item (D) a 

distância não se manteve constante em relação ao centro e no item (E), a distância 

diminuiu, depois aumentou. Depois a formiguinha andará novamente sobre o raio do 

círculo rumo ao centro, significando, então, que a distância deverá diminuir. 

Portanto, o gráfico proposto no item (A) deveria ser eliminado, pois, neste caso, a 

formiguinha estaria afastando-se do caminho do círculo. Logo a alternativa correta é 

(B).  

2ª Forma: Analisando diretamente a figura e seu enunciado 

 Esperava-se que o aluno, ao ler o problema, fizesse seu gráfico e 

representasse a distância d da formiguinha ao centro do círculo em função do tempo 

t, e assinalasse a alternativa correta. 
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Questão 18 (2007) 

Considere o polígono BCDP: 

 

Qual dos gráficos abaixo descreve a variação da área do polígono BCDP em 

função da distância x = AP? 

 

 

 

 

Análise a priori 

 De acordo com a figura, notamos que a função é decrescente, pois à medida 

que a distância x cresce a área do polígono BCDP diminui. As alternativas (A) e (D) 

não representam funções decrescentes e já são, então, eliminadas. 

 Verificamos, também, que os triângulos ACB e ACD são congruentes (caso 

LLL), então, os triângulos BCP e DCP têm a mesma área. 
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Notamos ainda que a área do polígono BCDP pode ser representada por uma 

função afim, o que elimina as alternativas (C) e (E), restando apenas a alternativa 

(B), que é a correta. 

O objetivo da questão é verificar se o aluno possui a habilidade para resolver 

uma situação problema, utilizando os conhecimentos de geometria, envolvendo a 

variação da área de polígonos, estabelecendo a relação entre duas grandezas em 

que a área varia em função da distância APx = . 

 Para a resolução do problema é necessário mobilizar os conhecimentos: 

• Compreender o significado de par ordenado; 

• Saber localizar pontos no plano; 

• Conhecer os casos de congruência de triângulos; 

• Ter noções de cálculo de área de triângulo e quadriláteros. 

Os registros de representação semiótica utilizados nessa questão foram: 

registro na língua natural, gráfico e figural. 

Existem, pelo menos, duas maneiras diferentes para se resolver a questão. 

 

1ª Maneira: Eliminando as alternativas 

 O aluno pode eliminar as alternativas (A) e (D), por não serem 

respectivamente função decrescente e estritamente crescente, pois a medida que a 

distância x cresce, a área (BCDP) diminui. 

 Também, espera-se que os alunos percebam que as alternativas (C) e (E) 

são falsas, já que não se tratam de funções afim, pois os triângulos ACB e ACD são 

congruentes. 

2ª Maneira: Analisando diretamente a figura e seu enunciado 
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 É esperado também que o aluno, ao ler a questão e observar a figura dada 

chegue à resposta de uma forma direta, comparando a distância x em função da 

área. 

Questão 16 (2008) 

 

 

 Na figura, vemos dois quadrados, sendo M o ponto médio de CD. Uma 

formiguinha parte de um ponto qualquer P do segmento AB e quer chegar ao ponto 

M, andando apenas sobre os lados dos quadrados pelo menor caminho possível. 

Qual dos gráficos abaixo melhor representa a distância y que a formiguinha vai 

percorrer em função da distância x = AP? 
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Análise a priori 

 Sendo N o ponto médio do segmento AE, vamos considerar três outros 

pontos P, Q e R que representam possíveis posições de partida da formiguinha. 

Para qualquer um desses pontos, sua distância ao ponto A será denotada por x. 

Temos três situações: 

 

 

1ª) a formiguinha parte de um ponto P entre A e N. Nesse caso, o menor caminho 

será: P→A→C→M. Observe que se x=AP aumenta (P se aproxima de N), o caminho 

a ser percorrido, também, aumenta do mesmo comprimento. Isso significa que a 

função é crescente entre A e N. 

2ª) a formiguinha parte de um ponto Q entre N e E. Nesse caso, o menor caminho é: 

Q→E→D→M. Observe que x=AP aumenta (Q se aproxima de E), e o caminho a ser 

percorrido diminui no mesmo comprimento. Isso significa que a função é 

decrescente entre N e E. 

3ª) a formiguinha parte de um ponto R entre E e B. Nesse caso, o menor caminho é: 

R→E→D→M. Observe que se x=AR aumenta (R se aproxima de B), o caminho a 

ser percorrido, também, aumenta do mesmo comprimento. Isso significa que a 

função é crescente entre E e B. Assim sendo a única alternativa correta é (A). 

O objetivo desta questão é verificar se o aluno possui as habilidades para 

operar com par ordenado, se sabe localizar pontos no plano cartesiano, se conhece 

função crescente e decrescente e se compara a distância x em função da distância y 

que a formiguinha vai percorrer. 
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Nesta questão, os registros de Representação Semiótica envolvidos são: 

Língua natural;; Registro gráfico e Registro figural; 

 Essa atividade foi desenvolvida com o intuito de estabelecer relações entre 

duas grandezas que são: a distância y que a formiguinha vai percorrer andando 

apenas sobre os lados do quadrado pelo menor caminho em função da distância 

x=AP dada na figura. 

 Existem, pelo menos, duas maneiras diferentes para se resolver esta questão. 

1ª Maneira: analisando a partir do ponto P 

 Se o aluno analisar a formiguinha partindo do ponto P, conforme a figura da 

questão, então, o menor caminho será P→E→D→M. Se x=AP aumenta (P 

aproxima-se de B), o caminho a ser percorrido, também, aumenta do mesmo 

comprimento (função crescente). Se x=AP diminui para percorrer, também, 

P→E→D→M a distância y, também, diminuirá (a função é crescente entre E e B). 

 Procedendo da mesma forma, esperava-se que o aluno analisasse também o 

comprimento de x entre os pontos A e E. Quando x cresce de A até a metade do 

segmento AE, a função é crescente. Depois que passa da metade desse segmento, 

a função é decrescente, pois x aumenta e a distância diminui. O único gráfico que 

corresponde a essa situação é o gráfico da alternativa (A). 

 

2ª Maneira: Analisando diretamente a figura e seu enunciado 

 Era esperado que o aluno ao ler a questão e observar a figura dada, 

chegasse à resposta de uma forma direta, comparando a distância x=AP com a 

menor distância y que a formiguinha vai percorrer e concluísse que a alternativa 

correta é (A). 
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Análise dos resultados 

 

 Nas duas aplicações de nosso instrumento de pesquisa, as questões 

apresentavam alternativas para serem assinaladas. Solicitou-se que os alunos 

justificassem todas as respostas às questões, inclusive, que as escrevessem a 

caneta, pois seriam objeto de análise. 

 A seguir, apresentaremos o total de acertos em cada questão. 

Tabela 1: Total de acertos por questão dos 20 alunos 

QUESTÕES TOTAL DE ACERTOS 

  

10 10 

17 9 

18 9 

16 9 

Das quatro questões aplicadas, observou-se que: 20% dos alunos não 

acertaram nenhuma questão, 30% acertaram uma questão; 15%, duas questões; 

15% três questões e 20% quatro questões. 

Figura 4: Gráfico do percentual de acertos das quatro questões 
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 Nos dados da Tabela a seguir, apresentaremos o índice de acertos, erros e 

justificativas dos 20 alunos da 3ª série do Ensino Médio. Consideramos acertos 

quando assinalada “alternativa correta” e “justificada corretamente”. 

 Consideramos erro o aluno que assinalou a “alternativa correta” com 

“justificativa incompleta”, “alternativa incorreta” com “justificativa correta” e 

“alternativa incorreta” e “justificativa incompleta”. 
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Após a análise das respostas dos 20 alunos que constam nos dados da 

Tabela 3, observamos que a grande maioria apresenta dificuldade para resolver 

questões que envolvam conceitos sobre; funções crescentes e decrescentes.  

 

Análise dos erros encontrados na questão 10 

 Para a análise dos erros, dividimos em três grupos quanto aos tipos de 

respostas escritas nos protocolos dos alunos. 

Chamamos de Grupo 1 os alunos que assinalaram a alternativa errada e 

justificaram de forma incompleta. 

 No Grupo 2, incluímos os alunos que assinalaram a alternativa correta, porém 

a justificativa ficou incompleta. 

 No Grupo 3, apenas aqueles alunos que assinalaram a alternativa correta e, 

também, justificaram corretamente. 

 Nessa questão, nenhum aluno assinalou a alternativa incorreta com 

justificativa correta ou incompleta, também, não houve aluno que assinalou a 

alternativa correta com justificativa incorreta. 

Análise da Resolução da Questão 10 

 A seguir, selecionamos alguns protocolos de alunos sobre a resolução da 

Questão 10. 

Protocolo do aluno 2: 

Pela resolução da questão, podemos constatar na Figura 2 que existe grande 

possibilidade desse aluno ter conhecimento de par ordenado, de função crescente e 

decrescente e noção de transformação de temperaturas das escalas Fahrenheit 

para a escala Celsius, quando ele escreveu utilizando o registro da língua natural: 

“quanto maior o Fahrenheit maior o Celsius e se a temperatura passar de 32°F para 

menos a temperatura em °C será negativa.” 
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Figura 5: Protocolo do aluno 2 – questão 10 

 

 

 



23 

 

Protocolo do aluno 3: 

Na Figura 6, percebemos que o aluno tem noção de função crescente e 

decrescente, bem como de plano cartesiano, mesmo fazendo uso de outras 

palavras, utilizando o registro de representação da língua natural. 

 

Figura 6: Protocolo do aluno 3 questão 10 

 Quando o aluno escreveu que “não pode ser o gráfico (D) e (E) porque não é 

constante” percebemos que ele tem noção de função monotônica, o aluno continuou 

escrevendo: “o B não é, porque a reta está decaindo, o sistema °F pende a subir.” O 

aluno analisou que o gráfico (B) tratava-se de uma função decrescente (decaindo), 

portanto, não era este. 

 Quando o mesmo escreveu: “A C não dá, porquê não tem lógica, 32°C é 

equivalente a uns 150°F.” O aluno não calculou porque 32°C equivale a 89,6°F, mas 

ele imaginou que, o gráfico (C) não poderia ser de hipótese nenhuma, porque nesse 

gráfico 32°C está equivalendo a 0°F. O aluno finaliza escrevendo que, “só resta o 

gráfico A, que é o mais óbvio e correto.” 

 

Protocolo do aluno 4: 

 O protocolo do aluno quatro revelou que, de uma forma direta, analisou que o 

gráfico (A) seria o correto, pois escreveu “porque ele está subindo constante.” Ou 

seja, é função crescente. 
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Com isso, percebemos que ele tem noção de função crescente e decrescente 

e função afim, justificando a resposta, utilizando o registro de representação da 

língua natural. 

 

Figura 7: Protocolo do aluno 4 – questão 10.  

Protocolo do aluno 18: 

 
Figura 10: Protocolo do aluno 18 – questão 10 

 Na Figura 10, percebemos que o aluno utilizou os registros de representação 

da língua natural e numérico. O mesmo realizou a transformação de 72°F em °C 

corretamente, depois com esses valores e analisando o gráfico, chegou à resposta 

correta, com isso podemos afirmar que ele tem conhecimento de gráficos no plano 

cartesiano e função crescente. 

Análise dos erros encontrados na Questão 17 
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Análise da Resolução da Questão 17 

 A questão 17, da 2ª Olimpíada, de acordo com a análise a priori envolve 

as habilidades de: localizar pontos no plano cartesiano, conhecer função 

crescente, decrescente e constante e ter conhecimento de círculo e 

circunferência. 

 Esperávamos que os alunos eliminassem as alternativas (C), (D) e (E), 

pois nessas a formiguinha não anda sobre o arco da circunferência. A 

alternativa (A) deve ser eliminada, também, pois a formiguinha nesse gráfico 

não retorna ao centro do círculo. 

 A seguir, selecionamos alguns protocolos de como os alunos resolveram 

a Questão 17. 

Protocolo do aluno 2: 



26 

 

 
Figura 13: Protocolo do aluno 2 – questão 17 

 Percebemos que o aluno utilizou o registro de representação da língua 

natural e interpretou corretamente a figura. Realmente o gráfico (B) 

corresponde à alternativa correta. Quando ele escreve: “ela avança até a 

extremidade do círculo, depois percorre uma distância paralela ao centro e 

depois recua novamente ao centro.” Quando ele escreve que percorre uma 

distância paralela ao centro, não está correto afirmar isso, pois, nesse instante, 

a distância se mantém constante em relação ao centro do círculo em função do 

tempo. 
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 Percebemos que, possivelmente, ele tem conhecimento de funções 

crescente, decrescente e constante, tem conhecimento de par ordenado e sabe 

localizar pontos no plano. 

 

Protocolo do aluno 5: 

 

Figura 14: Protocolo do aluno 5 – questão 17 

 Aqui também o registro de representação foi da língua natural. O aluno 

assinalou corretamente a alternativa (B), mas nas justificativas constam alguns 

erros. Por exemplo, quando escreve que: “na alternativa (A), ela não volta ao 

ponto t.” Enquanto o correto seria não volta ao centro do círculo. 

 Ele escreve que: “no caso da alternativa C não tem como ela fazer esse 

caminho.” Enfim, as justificativas não estão, de acordo com o esperado, ou 

seja, não estão corretas. 

Protocolo do aluno 8: 

 
Figura 15: Protocolo do aluno 8 – questão 17 
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 Na Figura 15, verificamos que o aluno acertou assinalando a alternativa 

(B), mas a justificativa não está correta, quando escreve utilizando o registro de 

representação da língua natural: “De acordo com o trajeto feito pela formiga, 

ela segue um caminho reto sem obstáculos, e ela é crescente constante.” 

Verificamos que o caminho não é totalmente reto e não é constantemente 

crescente, portanto, as justificativas não estão de acordo com o esperado, 

conforme a análise a priori. 

 

Protocolo do aluno 1: 

 
Figura 19: Protocolo do aluno 1 – questão 17 

Ao fazermos a análise dos protocolos dos alunos da questão 17, 

notamos que dos 20 alunos que participaram, sete assinalaram a alternativa D, 

porque simplesmente compararam a forma geométrica da figura que se 

assemelha com um triângulo, com o gráfico da alternativa (D), cujo formato é 

um triângulo. 

 Na Figura 34, o aluno 17 descreve: “a formiguinha percorre a velocidade 

constante em função do tempo e a distância é representada no gráfico D, em 

forma de triângulo.”. 

 Notamos, assim, pelos protocolos desses alunos, que podem ter 

ocorrido pelo menos dois fatores que contribuíram para os erros. O primeiro 
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fator é a má interpretação do texto; o segundo fator é a falta de conhecimentos 

anteriores para a resolução da questão. 

Análise da Resolução da Questão 18 

 Na questão 18 da 3ª Olimpíada, de acordo com a análise a priori são 

envolvidas as habilidades de resolver uma situação problema, utilizando os 

conhecimentos de geometria, envolvendo noções de cálculo de área de 

triângulo e quadrilátero, conhecer os casos de congruências de triângulos, 

saber localizar pontos no plano cartesiano e conhecer o significado de par 

ordenado. 

Esperávamos que os alunos eliminassem as alternativas (A) e (D), 

porque não são funções decrescentes. Também é esperado que os alunos 

percebam que as alternativas (C) e (E) são falsas, já que não se tratam de 

função polinomial do 1º grau. 

 

Protocolo do aluno 2: 
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Figura 26: Protocolo do aluno 2 – questão 18 

 Verificamos que o aluno 2 assinalou corretamente a alternativa (B) da 

questão 18, porém na justificativa utilizando o registro de representação da 

língua natural, ele não deixou muito claro quando escreveu: “[…] porque ela 

descreve a variação da área até o eixo x.” O aluno não deixou explícito que se 

tratava de uma função decrescente. 

Protocolo do aluno 8: 
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Figura 27: Protocolo do aluno 8 – questão 18 

 Neste protocolo, o registro de representação foi o da língua natural. Não 

observamos nenhuma tentativa de justificar, de maneira satisfatória, porque ele 

assinalou a alternativa (B) que é a correta. Quando ele escreveu: “É a letra B, 

pois as retas correspondem ao ângulo da figura.” Percebemos que o aluno está 

citando os ângulos da figura e do gráfico (B); nesta questão, não podemos 

fazer este tipo de comparação. 

 Concluímos que, possivelmente, o aluno tenha dificuldades com as 

habilidades necessárias para resolver essa questão. 

 

Protocolo do aluno 10: 

 
Figura 28: Protocolo do aluno 10 – questão 18 

 Nessa questão, podemos perceber que o aluno utilizou o registro de 

representação da língua natural e tentou resolver apenas comparando a figura 

com os gráficos, quando ele escreveu: “Poderia ser a B, pois se tivesse uma 

reta inclinada, poderia mostrar área do polígono.” Vemos aqui que o aluno 
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comparou a inclinação da reta da figura e procurou o gráfico que mais se 

assemelhava com essa inclinação, assinalou a alternativa sem utilizar nenhum 

conceito de função crescente e decrescente, conhecimento de par ordenado ou 

localização de pontos no plano cartesiano. 

 Percebemos também que esse aluno, provavelmente, não possua as 

habilidades necessárias para a resolução da questão. 

Análise da Resolução da Questão 16 

 A Questão 16 das Olimpíadas de Matemática, de acordo com a análise a 

priori, envolve as habilidades de trabalhar com par ordenado, em saber 

localizar pontos no plano cartesiano, conhecer função crescente e decrescente, 

saber comparar a distância entre dois pontos e analisar a distância x em função 

da distância y que a formiguinha vai percorrer. 

 Esperávamos que o aluno analisasse as distâncias x = AP, em função 

das distâncias y que a formiguinha vai percorrer. Ele teria de comparar o que 

ocorre quando x = AP aumenta ou diminui com o menor caminho, para chegar 

ao ponto M, verificando quais são os pontos que a função é crescente ou 

decrescente e assinalar a alternativa (A), justificando corretamente a resposta. 

 A seguir, selecionamos outros protocolos de como alguns alunos 

resolveram a Questão 16. 

 

Protocolo do aluno 2: 
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Figura 31: Protocolo do aluno 2 – questão 16 

 

 Percebemos que esse aluno justificou sua resposta de forma incorreta, 

utilizando o registro de representação da língua natural, apesar de assinalar a 
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alternativa certa. Quando ele escreve: “Não são as alternativas B, D, F, pelo 

fato das três só terem duas variáveis.” Notamos que o aluno utilizou a palavra 

“variável” de forma incorreta e não analisou se a função é crescente ou 

decrescente e quais os pontos que isso ocorre. Percebemos que ele não tinha 

certeza de qual seria a resposta certa, quando escreve: “Eu acho que a 

resposta certa é a (A).” 

 

Protocolo do aluno 3: 

 
Figura 32: Protocolo do aluno 3 – questão 16 

  De acordo com a Figura 32, notamos que o aluno utilizou o registro de 

representação da língua natural e assinalou incorretamente a alternativa (B), 

quando tentou justificar sua resposta, escreveu: “Portanto, ela caminharia um 

grande pedaço do caminho e um pequeno pedaço.” Percebemos, então, que 

ele analisou as distâncias x = AP em função das distâncias y que a formiguinha 

vai percorrer. Quando ele escreve: “Sabendo disso é provável que seja o 

gráfico (B).” Podemos afirmar que o aluno estava em dúvida e ele analisou a 

questão do modo que achou ser o correto, sem fundamentos e sem 

conhecimentos prévios do assunto. Percebemos ainda que o aluno fez 

comparação entre o gráfico e a figura quando escreve “[...] a possibilidade do 

menor caminho para chegar ao ponto ‘m’ é o ‘P’ partir no ponto ‘A’ ou entre ‘A’ 

e o ‘B’, no meio da figura. Portanto, ela caminha um grande pedaço do caminho 

e um pequeno pedaço”, no item (B), segundo ele, era o gráfico mais 
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semelhante. Notamos que esse aluno em momento algum fez relação entre as 

duas grandezas da distância APx =  em função da distância y que a 

formiguinha vai percorrer. 

Conclusões   

 A maioria dos alunos teve dificuldades em solucionar as questões por 

não estarem familiarizados com mudanças de registros de representação 

semiótica, geralmente, não trabalhados nos livros didáticos. 

 Durante a aplicação das questões, os alunos por várias vezes pediram 

explicação ao pesquisador sobre como resolver os problemas propostos, mas 

foram esclarecidos que seria como nas Olimpíadas, individual e sem consulta. 

 Das atividades propostas para os alunos, observou-se haver mais de 

uma possibilidade de estratégia de resolução, sendo necessário para isso, 

conhecer transformações do tipo tratamento e conversão. 

 Analisamos os protocolos dos alunos e notamos que podem ter ocorrido, 

pelo menos, dois fatores que contribuíram para os erros. O primeiro é a falta de 

conhecimento dos diversos tipos de Registros de Representação Semiótica do 

mesmo objeto e, fazer articulação entre esses Registros. 

 A análise das respostas dos alunos possibilita diagnosticar as 

dificuldades e investigar a origem de possíveis erros, partindo, assim, para o 

planejamento de novos conteúdos e estratégias a serem ensinadas. Não basta 

dizer que um aluno acertou ou errou uma questão, o que é feito por muitos 

professores. É necessário instigá-los a descobrir onde e por que errou. 

 


