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O MatPro reserva-se o direito de editar as resoluções de participantes publicadas,
exclusivamente no sentido de retificar pormenores de linguagem ou de correção matemática,
respeitando o processo de resolução apresentado.

Problema 3
Um projecto para a sala de convívio
O grupo do António está a fazer um projecto de educação visual
para decorar uma das paredes da sala de convívio. O professor
explicou que o projecto teria de ser baseado em arcos de
circunferência e poderia ser colorido com duas cores à escolha dos alunos.
O António e os colegas tiveram
uma ideia. O desenho que eles
fizeram começa com um
segmento de recta AB, com 20
cm, que é dividido em 10 partes
iguais e cada arco é uma
semicircunferência. A área
entre dois arcos consecutivos é
pintada alternadamente de
vermelho e de verde.
Qual é o valor da diferença entre a área pintada de verde e a área
pintada de vermelho?
Área do círculo:

Área do semicírculo:

Notas da equipa do MatPro
Todos os participantes fizeram o cálculo das áreas pela fórmula e obtiveram o
resultado calculando diferenças entre áreas das regiões vermelhas e verdes. Outra
resolução possível, com menos cálculos, seria pensar nas semelhanças. Todos os
semicírculos são semelhantes. Consideramos que a área do semicírculo mais pequeno
é 1 unidade de área (∏ cm2 ou 1,57 cm2). Neste caso, a razão de semelhança vai ser 1,
2, 3, 4, …, 10 e a razão entre as áreas dos semicírculos a respetiva razão ao quadrado:
1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. No entanto, para cada uma das regiões, tem de se
fazer a diferença entre a área de um semicírculo e o do seguinte, menor que ele. Como
a diferença entre dois quadrados perfeitos consecutivos é a sequência dos números
ímpares, obtemos:
Área vermelha: 1+5+9+13+17=45 unidades de área
Área verde: 3+7+11+15+19=55 unidades de área
A diferença são 10 unidades de área, logo, 10 ∏ cm2
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