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Resumo 
É muito importante no ensino da Matemática apresentar aos alunos situações-problemas 
que  os  envolvam,  os  desafiem  e  os  motivem  a  querer  resolvê-los.  Com o  intuito  de 
estimular  alunos  e  professores  a  desenvolverem  problemas  desafiadores   realiza-se  o 
evento  Olimpíada  Matemática  da  Univates  (OMU).  Este  trabalho  tem  o  objetivo  de 
apresentar algumas questões da prova, bem como as etapas que fazem parte deste evento. 
Dentre as várias ações da OMU, uma delas é a confecção dos Anais com as questões das 
provas  e  algumas  estratégias  de  resolução  apresentadas  pelos  alunos  participantes. 
Utilizando as questões, os professores podem explorar problemas realizados na Olimpíada, 
procurando valorizar as discussões em grupo e os métodos de resoluções para as questões. 
Nas escolas que já aderiram a esta ideia, percebe-se que, a cada ano, os alunos apresentam 
melhores resoluções das questões, mostrando empenho e criatividade. 
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V Jornada Nacional de Educação Matemática e XVII Jornada Regional de Educação Matemática
Universidade de Passo Fundo – Passo Fundo, Rio Grande do Sul – 05 a 07 de maio de 2014

1. Introdução 

Dante (2000) afirma que a resolução de problemas é um dos tópicos mais difíceis 

de  serem trabalhados  na  sala  de  aula.  É  muito  comum os  alunos  saberem efetuar  os 

algoritmos  e  não  conseguirem resolver  um problema que envolva  um ou  mais  desses 

algoritmos. Isso se deve a maneira com que os problemas são trabalhados na sala de aula e 

nos  livros  didáticos,  muitas  vezes  apenas  como  exercícios  de  fixação  dos  conteúdos 

trabalhados.  Neste  mesmo sentido,  o  autor  afirma que  a  resolução de  problemas  pode 

auxiliar o professor a alcançar um dos objetivos do ensino da Matemática que é fazer o 

aluno  pensar  produtivamente.  Sendo  assim,  é  importante  apresentar  aos  discentes 

situações-problemas que o envolvam, o desafiem e o motivem a querer resolvê-las.

Com  o  intuito  de  estimular  alunos  e  professores  a  desenvolverem  problemas 

desafiadores  e  contextualizados realiza-se o evento Olimpíada Matemática da Univates 

(OMU), um projeto de Extensão Institucional  que conta com o apoio da Coordenação 

Nacional  de Pesquisa (CNPq).   O objetivo geral  da OMU é desenvolver  o  gosto pela 

matemática  e  aumentar  a  criatividade  por  meio  da  resolução de  problemas e  desafios. 

Também se tem o intuito de estimular o raciocínio lógico dos jovens por meio de uma 

competição sadia, contribuindo para um aprendizado menos burocrático e incentivando, 

igualmente, os professores a levarem questões desafiantes para a sala de aula, tornando o 

ensino menos tradicional.

A OMU possui como pré-requisito que a escola esteja cadastrada na Olimpíada 

Brasileira de Matemática (OBM) e é necessário que os alunos façam parte efetivamente da 

primeira fase da OBM. Participam da OMU alunos do 5º ano do Ensino Fundamental até o 

3º ano do Ensino Médio.

Para a realização da Olimpíada Matemática, durante o ano são realizadas diversas 

ações, dentre as quais: divulgação do evento; procura, seleção e elaboração das questões; 

aplicação e correção das provas; análise das respostas dos alunos; confecção dos anais; 

cerimônia  de  premiação;  análise  dos  resultados.  Na  próxima  seção  apresentaremos  a 

preparação da Olimpíada Matemática da Univates.
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2. Detalhamento das atividades

Em março de cada ano iniciam-se as atividades divulgando o evento para escolas da 

região do Vale do Taquari e regiões vizinhas com o envio do regulamento e informações 

importantes. Durante os primeiros meses, os bolsistas procuram por questões em livros, 

revistas, sites, que primam pelo uso do raciocínio lógico, realizando uma primeira triagem. 

Após,  professores  da  comissão  organizadora  iniciam o  processo  de  criação  própria  de 

questões,  elaborando-as  por  série/ano,  procurando  abordar  conteúdos  previstos  no 

currículo mínimo de cada série/ano e principalmente questões que envolvam raciocínio 

lógico.

A OMU  ocorre  em  duas  fases:  a  primeira  fase  é  a  Olimpíada  Brasileira  de 

Matemática (OBM), realizada nas escolas participantes; e, a segunda fase é a Olimpíada 

Matemática da Univates, geralmente nos meses de agosto ou setembro, aplicada em turno 

único na Instituição. Esta prova tem duração de três horas. Com relação à prova, os alunos 

podem realizá-la  em dupla,  permitindo as trocas sociais,  cooperação e colaboração. As 

provas da OMU apresentam dez questões. Do 5º ano de Ensino Fundamental ao 1º ano do 

Ensino Médio, os alunos respondem apenas oito questões; no 2º ano do Ensino Médio 

respondem apenas  nove questões  e,  no 3º  ano,  devem responder  as  dez questões.  Nas 

provas  são  inseridas  sete  questões  subjetivas  e  três  objetivas.  É  permitido  o  uso  da 

calculadora embora não haja a necessidade, mas tem trazido conforto aos alunos, que se 

sentem mais confiantes e seguros.

Após a aplicação das provas é realizada a etapa de correção, que é feita por, pelo 

menos, duas pessoas, sendo um professor e um bolsista. Além da resposta leva-se em conta 

o desenvolvimento da resolução, sendo que a cada ano as resoluções apresentam melhora 

no desenvolvimento. Para um maior incentivo às próximas edições, divulgam-se além dos 

três primeiros colocados de cada série, os doze melhores colocados por série.

Ao término da correção das  provas,  são selecionadas  as  melhores  respostas,  na 

visão da equipe organizadora, elaboradas pelos alunos para a confecção e publicação dos 

anais,  em forma de CD-ROM, com as provas e as respectivas resoluções apresentadas 

pelos alunos. Os anais têm o objetivo de divulgar as provas para os professores, auxiliando 

na  sua  ação  pedagógica  em  sala  de  aula,  bem  como  mostrar  algumas  resoluções 
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apresentadas pelos alunos, proporcionando o uso de estratégias diferentes para a resolução 

das questões.

Por fim, realiza-se a cerimônia de premiação, na qual os três primeiros colocados 

de cada série são premiados, e a dupla com melhor desempenho de cada escola recebe 

menção honrosa. Vale salientar que todos os alunos recebem certificado de participação e 

ao professor responsável são informadas as notas de todos os alunos. Como premiação, 

além de medalhas, os alunos podem escolher um brinde entre as seguintes opções: jogos, 

livros, desafios, calculadoras, entre outros.

Por fim, realizam-se o levantamento e a análise das questões que apresentam maior 

número de acertos e erros, bem como aquelas que os alunos deixam em branco, com o 

intuito de auxiliar na elaboração de provas futuras.

3. Questões da OMU

Com o objetivo de disponibilizar as provas aos professores a fim de que trabalhem 

com  seus  alunos  de  maneira  diferenciada,  questões  interessantes  e  desafiadoras, 

confeccionamos os anais da Olimpíada Matemática de cada ano, que são disponibilizados 

aos professores de cada escola no dia da Cerimônia de Premiação da Olimpíada. Compõe 

os anais: dados gerais da Olimpíada, justificativa, objetivos, expediente e as provas com as 

melhores resoluções das questões selecionadas pela equipe de professores da OMU.

A seguir  está  a  tabela  do  número  de  alunos  que  participaram  da  Olimpíada 

Matemática da Univates no ano de 2013.

Tabela 1: Número de alunos que participaram da OMU em 2013

Quantidade de alunos por série – OMU 2013

Série Número de alunos

4ª série/5º ano 302

5ª série/6º ano 330

6ª série/7º ano 304

7ª série/8º ano 320

8ª série/9º ano 304

1º ano/Ensino Médio 218

2º ano/Ensino Médio 200

3º ano/Ensino Médio 170
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De acordo  com a  tabela  acima,  percebe-se  que  a  5ª  série/6º  ano  teve  o  maior 

número de alunos participantes, 330.  Assim escolhemos da prova deste nível de ensino a 

questão com maior número de acertos, a com maior número de erros e aquela que o maior 

número  de  alunos  deixou  em  branco  para  exemplificar  as  questões  da  Olimpíada 

Matemática da Univates e as resoluções que foram escolhidas para compor os anais da 

OMU 2013.

A questão número 9 foi aquela que os alunos da 5ª série/6º ano tiveram o maior 

número de acertos, 38,18% dos alunos acertaram. Demonstramos a seguir a questão com as 

duas resoluções escolhidas para os anais.

Questão 9 -  Para uma festa foram comprados dois  bolos.  Cada um desses  foi  

dividido em quatro partes iguais. Em seguida, cada uma dessas partes foi dividida em três  

fatias. Cada pessoa da festa comeu uma fatia de bolo e no final sobraram três fatias.  

Quantas pessoas estavam na festa?

Imagem 1: Resolução do aluno A

Fonte: OMU, 2013

Imagem 2: Resolução do aluno B

Fonte: OMU, 2013
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A maioria dos alunos resolveu esta questão criando um desenho ou uma tabela. 

Pode-se inferir que esta estratégia é, a princípio, mais fácil e prática para resolver a questão 

ao invés de fazer cálculos.

Abaixo a questão número 2, que teve o maior número de erros, onde 33,93% dos 

alunos erraram, com as resoluções escolhidas para os anais. 

Questão 2 - Daniel foi fazer um lanche. Neste dia, ele tinha três moedas de R$  

1,00, cinco moedas de R$ 0,50 e sete moedas de R$ 0,25, que usou para pagar um lanche  

de  R$  4,70.  Para  pagar  a  conta,  ele  usou  o  maior  número  de  moedas  que,  juntas,  

formavam o menor valor possível. Depois de pagar a conta, quantas moedas sobraram na  

mão de Daniel antes de receber o troco?

Imagem 3: Resolução do aluno C

Fonte: OMU, 2013

Imagem 4: Resolução do aluno D

Fonte: OMU, 2013
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O aluno C teve sua resolução escolhida para os anais, devido a sua forma simples 

de raciocinar, por meio de um desenho, chegando a resolução da questão. Já o aluno D ao 

realizar um simples cálculo também chegou a resolução certa da questão. Dessa forma os 

professores  podem exemplificar  em sala  de aula  que há várias  formas  de resolver  um 

problema, muitas vezes não precisando de cálculo ou fórmulas vistas em sala de aula. 

Segundo Dante (2000), o professor deveria propor aos alunos a possibilidade de 

utilizar  várias  estratégias,  mostrando-lhes que não existe  uma única estratégia  ideal  de 

resolução. Para o autor, o interessante seria resolver diferentes problemas com uma mesma 

estratégia,  bem  como  aplicar  diferentes  estratégias  para  um  mesmo  problema.  Nesse 

sentido o ensino da Matemática poderia possibilitar o exercício do raciocínio lógico, bem 

como o desenvolvimento de sua criatividade.

Nesta  questão  muitos  alunos  simplesmente  anotaram os  dados  que  o  problema 

oferecia e tentaram efetuar alguma operação básica. E com um valor como resposta os 

alunos acabaram cometendo mais um erro, pois não analisaram a resposta, verificando se 

estava de acordo com o que o problema estava exigindo. De acordo com Gause e Weinberg 

(1992),  o  aluno  inexperiente  em  relação  ao  processo  de  resolver  problemas, 

invariavelmente, se apressa na busca das soluções antes de ocupar-se em definir a situação 

que precisa ser resolvida. 

A questão  número  6  foi  a  que  os  alunos  mais  anularam,  28,8%  dos  alunos 

preferiram deixá-la em branco. 

Questão 6: Um professor propôs, para cinco alunos, um problema com exatamente  

duas respostas corretas. Ao resolver esse problema, os alunos encontraram como resposta,  

respectivamente, 1 e 9; 8 e 9; 8 e 5; 3 e 5; 9 e 6. Ao fazer a correção do problema, o  

professor observou que um dos alunos errou as duas respostas, e os demais acertaram  

uma delas e erraram a outra. Nessas condições, quais as respostas corretas do problema?
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Imagem 5: Resolução do aluno E

Fonte: OMU, 2013

 Esta questão não tinha um cálculo específico a ser realizado para resolver a questão. 

Entretanto,  os  alunos  tinham  a  necessidade  de  ler  com  muita  atenção  o  problema, 

interpretá-lo e encontrar alguma estratégia de resolução. Observamos que os alunos que 

resolveram esta questão apenas utilizaram os números presentes e tentaram usar alguma 

das operações básicas. Outros alunos, pelos cálculos apresentados, não entenderam o que 

estava sendo solicitado na questão. 

Na  próxima  seção  apresentaremos  algumas  considerações  em  relação  a  esta 

experiência com o evento da OMU. 

4. Resultados da experiência

Desde as primeiras edições da Olimpíada Matemática da Univates percebemos o 

aumento do número de participantes, bem como o envolvimento dos professores e dos seus 

alunos, tanto no período do evento  quanto na sua preparação. Podemos observar o bom 

trabalho que realizamos em conjunto com as escolas, com a mídia,  na realização da prova 

com problemas que desafiam os  alunos a  utilizarem a criatividade  e  a  organização na 

realização dos problemas propostos. A cada ano os alunos demonstram mais criatividade 

nas resoluções das questões, dificultando o trabalho de correção das questões para escolher 

os três primeiros colocados de cada série/ano. Salientamos que, em algumas séries/anos 
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ocorrem  empate  na  nota  máxima  e  o  que  é  considerado  para  o  desempate  é  o 

desenvolvimento da resolução, que a cada edição, apresenta melhora considerável. 

O  CD  com  os  anais  é  um ótimo  instrumento  para  os  professores  trabalharem 

problemas realizados na Olimpíada de forma diferenciada. Os alunos buscam realizar as 

resoluções dos problemas de modo criativo para que sua resolução faça parte dos anais da 

Olimpíada.  No  entanto,  ainda  há  muitos  alunos  que  optam  por  resolver  as  questões 

utilizando fórmulas vistas em sala de aula, quando poderiam resolver de outras maneiras, 

fazendo um simples desenho ou tabela, por exemplo. 

As várias edições da OMU proporcionam um rico material que permite analisar os 

conteúdos  mais  problemáticos  para  os  estudantes  em  termos  de  aprendizagem  da 

Matemática.  Assim,  os  professores  ao  obter  as  notas  dos  seus  alunos  na  Olimpíada 

Matemática da Univates, bem como os anais, podem estar trabalhando as dificuldades e 

problemas  encontrados  nos  seus  alunos,  procurando  melhorar  o  desempenho  de  seus 

alunos a cada nova edição da OMU.

Desejamos com este evento conscientizar os estudantes de que bons resultados são 

conseguidos com esforço e dedicação. Além disso, acreditamos que os anais da OMU são 

uma forma de proporcionar um modo de levar questões desafiantes para a sala de aula, 

contribuindo para uma aprendizagem menos tradicional. 
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