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RESUMO 
 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso visa realizar uma breve análise dos conhecimentos de              
dez alunos do Ensino Fundamental II, mais precisamente 8º e 9º anos, em relação a área da                 
Computação. Para a realização dessa análise, foi desenvolvida uma disciplina nomeada           
“Computação: A profissão da diversidade”, que conta com teoria aliada à prática, tendo como              
propósito ser um incentivo para que os alunos conheçam algumas das diversas subáreas da              
Computação e se interessem por seguir uma carreira nessa área, além de estimular o              
Pensamento Computacional. Esta disciplina contou com a criação e aplicação de algumas            
atividades lúdicas com o intuito de conectar a Computação com a realidade dos alunos, bem               
como ser uma forma mais atraente para realizar essa apresentação. Dentre alguns dos temas              
apresentados na disciplina, pode-se citar Grafos, Criptografia, Programação em Blocos,          
Programação em Python e Construção de uma Página Web. Além disso, este trabalho conta              
com uma análise a respeito das mulheres nos cursos de graduação em Computação, segundo              
alguns dados disponibilizados pelo INEP  - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas. 
 
Palavras-chave: Análise de Dados, Ensino Fundamental, Educação, Mulheres na         
Computação, Relações de Gênero. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

 

This paper aims to perform a brief analysis of the knowledge of ten students of Elementary                
School II, more precisely 8th and 9th grade, in relation to the area of Computing. To conduct                 
this analysis, a discipline named “Computing: The Profession of Diversity” was developed,            
which has theory combined with practice, with the purpose of encouraging students to             
discover some of various areas of Computing and create in them an interest for Computing               
career, as well as stimulating the Computational Thinking. This discipline had application of             
some playful activities in order to connect students with Computing, as well as being a more                
attractive way to present the related topic. Some of the topics presented in the course include                
Graphs, Cryptography, Block Programming, Python Programming, and Web Page Building.          
In addition, this paper has an analysis of the presence of women in undergraduate courses               
related to Computing, according to some data provided by INEP - Instituto Nacional de              
Estudos e Pesquisa. 
 
Keywords: Data Analysis, Elementary School, Education, Women in Computing, Gender          
Relations. 
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Capítulo 1

Introdução

1.1 Contextualização
Em uma era na qual programar é comparado a saber ler e escrever, incentivar

crianças a conhecerem a Ciência da Computação logo nos seus primeiros anos
de vida tem sido fundamental. Existem diversos cursos voltados para crianças e
adolescentes que ensinam conceitos da Computação através de atividades desplu-
gadas, programação de algoritmos, jogos e robótica, e esse mercado tem crescido
cada vez mais. A maioria desses cursos são particulares e, dessa forma, muitas
crianças ainda não têm acesso a esse conteúdo. Além disso, muitas delas não
possuem computador desktop ou notebook em casa, e isso pode impedir que elas
possam, ao menos, tentar aprender sobre Computação por conta própria, já que a
internet fornece vários cursos online gratuitamente.

Hoje, no Brasil, poucas escolas públicas possuem programas de incentivo para
que seus alunos aprendam sobre Computação e tenham interesse em estudar so-
bre essa Ciência no futuro e, possivelmente, seguir uma carreira profissional nessa
área. Entretanto, segundo o Ministério da Educação (MEC), a Base Nacional Co-
mum Curricular (BNCC), deverá ser uma realidade nas salas de aula a partir do
ano de 2020 [12]. A BNCC tem por finalidade orientar sistemas e redes de en-
sino das Unidades Federativas quanto ao currículo escolar, bem como propostas
pedagógicas para escolas públicas e privadas do Ensino Infantil ao Ensino Médio
de todo o Brasil. De acordo com documento disponibilizado pelo Ministério da
Educação1, a BNCC, diante dos avanços e presença cada vez mais constante da
tecnologia e seus impactos na sociedade, se preocupou com a inserção de diferen-
tes dimensões que caracterizam a Computação e tecnologias digitais, no que diz
respeito a conhecimentos e habilidades quanto a atitudes e valores, como pensa-
mento computacional, mundo digital e cultura digital.

1http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
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1.2 Motivação
A principal motivação para realizção deste trabalho, refere-se ao fato de que

cada vez mais, a Computação tem sido inserida em diversos segmentos do cotidi-
ano e portanto, é importante que as crianças aprendam desde cedo alguns concei-
tos que envolvem esta área para que futuramente possam ingressar na mesma.

Uma outra motivação para criação deste trabalho, se deve ao fato de que exis-
tem mais homens do que mulheres estudando e atuando na área de Tecnologia
da Informação. Essa afirmação pode ser comprovada através da análise de dados
que será apresentada no Capítulo 3, onde foram selecionados dados do INEP so-
bre o Censo do Ensino Superior de 2016 a 2018. Contudo, como este projeto foi
realizado em um colégio, no qual os próprios alunos têm a opção de escolher o
projeto que desejam participar, não foi possível fazer a seleção de parte dos alunos
devido ao seu gênero e, dessa forma, o projeto não pôde ser realizado apenas com
as meninas.

Um outro ponto que serviu de motivação, refere-se aos dados do curso de Sis-
temas de Informação, disponibilizados pela Universidade Federal Fluminense, no
qual pode-se perceber um grande índice de cancelamentos no curso, de acordo
com a Figura 1.1 e a quantidade de reprovações em disciplinas que envolvem a
Matemática, como é o caso da disciplina “Fundamentos Matemáticos para Com-
putação”, podendo ser observada na Figura 1.2. De acordo com [3], um fator que
está relacionado a grande evasão dos alunos nos cursos de Computação é a falta de
domínio na área da matemática, logo, um dos intuitos ao criar a disciplina “Com-
putação: A profissão da diversidade”, foi mostrar um pouco do uso e importância
que a Matemática tem na Computação, e fazer com que os alunos saibam que ao
ingressarem em um curso desta área, precisarão cursar algumas disciplinas que
envolvem a Matemática.

A Figura 1.1, disponibilizada pela própria Universidade Federal Fluminense,
mostra a relação dos alunos que ingressaram, concluíram e cancelaram o curso de
Sistemas de Informação no período que compreende o primeiro semestre do ano
de 2016 até o primeiro semestre do ano de 2019.
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Figura 1.1: Relação de alunos Ingressantes, Formados e Cancelados

Fonte: https://app.uff.br/transparencia/ingressantes_formados_cancelados

Figura 1.2: Gráfico - Quantidade de reprovações por disciplina

Fonte: https://app.uff.br/transparencia/disciplinas_que_mais_reprovam
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O gráfico representado pela Figura 1.2 foi construído a partir de disciplinas que
mais reprovam por semestre no curso de Sistemas de Informação, sendo conside-
rado o intervalo do primeiro semestre de 2016 até o primeiro semestre de 2019.
Com essas informações, pode-se concluir que as disciplinas de “Complementos
de Matemática Aplicada” e “Probabilidade e Estatística” do Departamento de Ma-
temática e “Fundamentos Matemáticos para Computação” do Departamento de
Ciência da Computação, são as disciplinas que possuem um alto índice de re-
provação. Além disso, as disciplinas iniciais de programação do Departamento de
Computação (“Programação de Computadores I” e “Programação de Computado-
res II para Sistemas de Informação”) também estão entre as que mais reprovam.

1.3 Objetivos
O principal objetivo para a realização desse trabalho foi apresentar a área da

Computação para os alunos do Colégio Universitário Geraldo Reis que estavam
cursando os 8o e 9o anos do Ensino Fundamental II e estão próximos a ingressar
no Ensino Médio. O propósito dessa disciplina eletiva foi incentivar os alunos
a estudarem Computação e/ou construírem uma carreira profissional nessa área
futuramente.

A ideia inicial para a realização desse projeto era trabalhar apenas com estu-
dantes do gênero feminino, a fim de incentivá-las a conhecer a área da Computa-
ção. Durante o ano letivo dos alunos do COLUNI, eles precisam cursar algumas
disciplinas eletivas obrigatoriamente e têm a possibilidade de escolher qual das
disciplinas querem cursar. Dessa forma, não é possível restringir as aulas para
estudantes de apenas um determinado gênero.

1.4 Metodologia
Para a realização desse projeto, foi desenvolvida uma disciplina eletiva no-

meada “Computação: A profissão da diversidade”, composta por um conjunto de
exercícios e desafios divididos em nove aulas2, conforme mostra a Tabela 1.3,
para serem aplicados aos alunos de um colégio público localizado em Niterói, no
Rio de Janeiro, sendo este, o Colégio Universitário Geraldo Reis (COLUNI), um
colégio de aplicação da Universidade Federal Fluminense. Os slides e atividades
das aulas encontram-se nos Anexos D e E, respectivamente, além do repositório.

2Repositório: https://drive.google.com/open?id=1-J0lsynvkH1rP8a8WymZ14cXKMHp717X
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Figura 1.3: Tabela - Encontros realizados com os alunos do COLUNI

Encontro Nome da Aula Conteúdo aplicado

1º Computação: A profissão da diversidade
- Algoritmo 
- Grafos
- Pontes de Königsberg

2º Um problema de grafos na Computação - Grafos
- Teorema das Quatro Cores

3º Otimização de rotas - Grafos
- Algoritmo de Dijkstra

4º A lógica por trás da Torre de Hanói - Torre de Hanói
- Recursão

5º A Criptografia fora da Era online - Cifra de transposição
- Cifra de substituição

6º Programação em Blocos: Atividade 
"Labirinto e Abelha"

- Laço de repetição (Loop)
- Graph Paper Programming
- Plataforma Code.org

7º A linguagem de programação Python

- Variáveis
- Operadores matemáticos
- Comandos input e print
- Estrutura de decisão

8º HTML e CSS - HTML
- CSS

9º Criando sua própria página HTML - HTML
- CSS

A disciplina foi composta de uma turma com dez alunos, no qual cinco eram
meninas e cinco eram meninos, dos 8◦ e 9◦ anos do Ensino Fundamental II.
As aulas foram realizadas todas as quartas-feiras no período de 22/05/2019 à
28/08/2019 e em todas elas foram ensinados conteúdos diversos, que serão de-
talhados no Capítulo 2, e a aplicação de desafios com o intuito de que os alunos
aprendessem a parte teórica e, também, a prática dos conteúdos ensinados na aula.

Vale ressaltar que antes de ser aplicada a disciplina “Computação: A profissão
da diversidade”, foi realizado um trabalho de observação da disciplina “Hora de
Programar”, que também foi ministrada no COLUNI.
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Capítulo 2

Computação: A profissão da
diversidade

Este capítulo será dividido em 9 seções no qual fala-se sobre as atividades
lecionadas ao decorrer da disciplina. Na seção 2.1 será feita uma análise sobre o
perfil dos alunos que participaram desse projeto. As demais seções descrevem as
atividades realizadas em cada aula.

2.1 A Teoria dos Grafos e a Computação

2.1.1 Primeiro encontro
O primeiro encontro com os alunos ocorreu no dia 22/05/2019 no laboratório

de informática do Colégio Universitário Geraldo Reis. A turma era composta por
dez alunos, na qual cinco eram meninas e cinco eram meninos. Os dez alunos
compareceram à primeira aula.

A fim de conhecer melhor o perfil dos alunos que participaram dessa disci-
plina, foi preparado um Questionário Inicial (Anexo A) com algumas perguntas
pessoais como idade, nome e gênero de cada um. Como todos os alunos tinham
menos de 18 anos, suas informações pessoais serão mantidas em sigilo. Optou-se
por nomeá-los utilizando siglas, portanto, as siglas de A1 até A10 são referen-
tes aos alunos(as). Esse questionário continha, também, perguntas relacionadas
à familiaridade dos alunos com o computador, sendo este no modelo desktop ou
notebook, e não celular, tablet ou outros meios computacionais, o nível de conhe-
cimento deles em relação à Computação, quais atividades mais realizam ao usar
o computador, com qual frequência utilizam o computador, quais as disciplinas
que possuem mais afinidade no colégio, entre outras. Decidiu-se analisar estas
e algumas outras perguntas para que fosse possível entender se os alunos teriam
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dificuldade para fazer uso do computador e completar as atividades. Além disso,
tentou-se traçar um perfil para cada aluno de acordo com as suas preferências com
a intenção de fazer uma análise e prever o seu desempenho na disciplina, as suas
habilidades e aptidões ao resolver desafios da área de Computação.

Além do Questionário, foi iniciado o tema a respeito dos Grafos, que será
relatado nas próximss seções.

Para a pergunta “Com que frequência você usa o computador?”, dois alunos
responderam “Raramente”, quatro alunos responderam “Às vezes” e quatro alu-
nos responderam “Sempre”. Com isso, concluiu-se que os alunos que não têm o
hábito de utilizar o computador poderiam ter uma certa dificuldade para realizar
as atividades dependendo de sua complexidade.

Ao realizar uma análise acerca das atividades realizadas com mais frequên-
cia pelos alunos ao usar um computador, observa-se que as opções “Bate-papo”,
“Jogos online” e “Redes Sociais” são as que mais apareceram. De um total de
trinta respostas (cada aluno escolheu três opções), a opção “Pesquisas” apareceu
quatro vezes e “Ler notícias” somente uma vez, conforme pode-se observar na
Figura 2.1.

Figura 2.1: Gráfico - Atividades mais realizadas no computador

Fonte: Acervo próprio das autoras.
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Para essa pergunta esperava-se uma quantidade maior de respostas da opção
“Pesquisas”, uma vez que os alunos estavam cursando os 8◦ e 9◦ anos do En-
sino Fundamental II e nessa fase do período escolar costuma-se realizar muitas
pesquisas para a realização de trabalhos.

Uma das perguntas analisadas foi “Das matérias que você estuda no Colégio,
enumere de forma crescente no quesito gosto”, e as possíveis opções eram “Ar-
tes”, “Esportes e Atividades Extracurriculares”, “Ciências Biológicas”, “Ciências
Exatas”, “Ciências Humanas” e “Idiomas”.

Ao analisar as respostas dos alunos para essa pergunta, observou-se que a
disciplina que a maioria mais gosta é a disciplina que envolve artes e esportes.
Isso, de certa forma, foi encarado como um desafio, uma vez que a Computação
é uma área das Ciências Exatas e esta, por sua vez, apareceu apenas uma vez
como primeira opção, como pode-se observar na Figura 2.2. Apesar disso, as
atividades foram desenvolvidas pensando-se justamente em uma forma de atrair os
alunos que não gostavam e/ou tivessem dificuldade nessa área, pois a intenção era
explicar a Computação através de conteúdos lúdicos, ou seja, de forma divertida.

Figura 2.2: Gráfico - Área por Ordem de Preferência
15/10/2019 Página 1

1/1
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Fonte: Acervo próprio das autoras.
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Uma outra pergunta que fora feita aos alunos no Questionário Inicial, a fim de
saber se os mesmos possuiam algum conhecimento de Programação ou ferramen-
tas frequentemente utilizadas, como por exemplo o Pacote Office, foi “Quais das
opções você possui conhecimento e/ou domínio?”, contendo as seguintes opções
de resposta: Word, Excel, Power Point, Linguagem de Programação e Outros,
sendo esta última criada para que fosse possível o(a) aluno(a) indicar algum outro
conhecimento/domínio que possui e que não tivesse sido listado.

De acordo com a análise das respostas obtidas, notou-se que a maior parte dos
alunos possui conhecimento em Power Point e nenhum deles em Linguagem de
Programação. Menos da metade informou ter conhecimento em Word e apenas
dois disseram ter conhecimento em Excel. Alguns relataram não ter conheci-
mento em nenhuma das opções que lhes foram apresentadas e não informaram
ter conhecimento em qualquer outra tecnologia computacional. Na tabela 2.1 é
possível visualizar as respostas obtidas.

Tabela 2.1: Conhecimento prévio dos alunos

Aluno Conhecimentos
A1 Outros: Pesquisar
A2 PowerPoint
A3 PowerPoint
A4 Word, Excel, PowerPoint
A5 Word, Excel, PowerPoint
A6 Word, PowerPoint, Google Drive
A7 Word, PowerPoint
A8 PowerPoint
A9 Nenhuma

A10 Nenhuma

A análise obtida por esta pergunta auxiliou o desenvolvimento das aulas e
atividades, pois, através da mesma, foi possível saber se os alunos possuiam algum
conhecimento em programação e, desta forma, produzir conteúdos da disciplina
de acordo com o nível de conhecimento dos alunos.

Sabe-se que a Computação e a Matemática estão fortemente ligadas. A par-
tir deste cenário, houve a necessidade de descobrir qual o pensamento dos alu-
nos a respeito desta relação. Para tanto, havia no Questionário Inicial a seguinte
pergunta “Na sua opinião, um curso superior em Computação usa pouca mate-
mática?”. Na Figura 2.3, é possível observar a discrepância do resultado obtido.
Nota-se que cinquenta por cento dos alunos possuem dúvida quanto ao uso da
matemática na Computação.
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Figura 2.3: Gráfico - Opinião dos alunos a respeito da ligação entre a Matemática
e a Computação

Fonte: Acervo próprio das autoras.

Nas próximas subseções serão abordados os conteúdos das aulas ministradas
no COLUNI.

2.1.2 Uma breve história sobre os Grafos
Leonhard Euler (1707-1783) foi um renomado Matemático Suíço que solucio-

nou, no século XVIII, o problema conhecido como As Sete Pontes de Königsberg.
Para Euler, solucionar este problema foi uma forma de entretenimento. Para a Ma-
temática, foi o ponto de partida para um novo conceito: A Teoria dos Grafos.

Pela definição, um grafo simples é um par ordenado G=(V,E), onde V é um
conjunto finito não-vazio de vértices, e E é um conjunto de pares não-ordenados
de vértices distintos, chamados arestas. Os Grafos estão presentes em muitas
atividades do dia-a-dia. Uma criança que brinca de ligar pontos está construindo
um Grafo, assim como o aplicativo Google Maps foi desenvolvido a partir da
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abstração de que os vértices são os locais de partida e destino, e as arestas são as
ruas que, em conjunto, representam as rotas.

Figura 2.4: Exemplo de grafo

Fonte:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Labelled_Eulergraph.svg

2.1.3 Grafos Eulerianos
Por volta do século XVIII, havia na Prússia uma cidade chamada Königsberg,

atualmente conhecida como Kaliningrado, na Rússia. Essa cidade possuía duas
ilhas que eram cortadas pelo Rio Pregel. Para que os moradores desta cidade
pudessem transitar entre as ilhas e o continente, foram construídas sete pontes.
Dentre essas sete pontes, seis ligavam as ilhas ao continente e apenas uma era
responsável por ligar uma ilha a outra. Na Figura 2.5, vê-se a representação das
pontes da cidade de Königsberg enumeradas de um à sete.

Figura 2.5: Pontes de Königsberg

Fonte: https://www.ilos.com.br/web/teoria-dos-grafos-e-analise-de-redes/
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Durante um longo tempo, os moradores da cidade de Königsberg passaram a
se questionar se era possível realizar uma caminhada contínua passando por todas
as sete pontes apenas uma vez, de forma que retornassem ao ponto que iniciaram.

Ao realizar uma visita à cidade de Königsberg e descobrir que havia um
enigma entre a população acerca das pontes, Euler ficou bastante entusiasmado
para tentar resolvê-lo. No ano de 1736, Euler escreveu uma carta ao astrônomo
da Corte de Viena descrevendo a solução para o problema. Euler notou que para
realizar a travessia entre o continente e a ilha, ou entre as ilhas, havia um número
ímpar de possibilidades, como mostra na fig 2.6, sendo assim, constatou que só
seria possível realizar a caminhada contínua passando por todas as pontes uma só
vez e retornando ao início, se o grau dos vértices, que abaixo são representados
pelas ilhas e continentes com as letras A, B, C e D, fossem de grau par, ou seja,
os vértices precisam estar ligados a qualquer quantidade de arestas, representadas
abaixo pelos número de 1 a 7, desde que essa quantidade seja par. A resolução
para o problema deu origem aos Grafos Eulerianos, que se caracterizam por to-
dos os vértices serem de grau par, possibilitanto assim, um passeio pelo grafo de
forma que todos os vértices sejam visitados apenas uma vez e retornando para a
origem (vértice iniciado).

O problema da cidade de Königsberg foi resolvido com conceitos que poste-
riormente deram início ao que hoje é conhecido como Teoria dos Grafos.

Figura 2.6: Pontes de Königsberg Solucionada

Fonte: http://www.walcom-conference.org/graph_gallery.php

Para trabalhar o problema dos grafos com os alunos, foram apresentados os
conceitos e diferenças entre Grafos e Grafos Eulerianos, e em seguida, deu-se iní-
cio à parte prática do projeto. Primeiramente foi pedido que eles desenhassem
uma estrela de cinco pontas, representada à esquerda na Figura 2.7. Para esse de-
safio existiam duas regras: a primeira dizia que eles precisavam desenhar a estrela
sem tirar o lápis do papel e a segunda dizia que o lápis deveria passar por todos
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os vértices apenas uma vez e voltar ao vértice inicial. A todo momento foi relem-
brado o conceito de grafos para que eles conseguissem ver um grafo na figura da
estrela que desenharam. Todos conseguiram fazer essa associação sem nenhuma
dificuldade, assim como conseguiram desenhar a estrela de acordo com as regras.
Após finalizarem o desenho da estrela, foi solicitado que eles tentassem desenhar a
imagem da casa, representada à direita na Figura 2.7, utilizando as mesmas regras
da atividade anterior, porém não era necessário retornar ao vértice inicial. Para
a realização do segundo desafio os alunos tiveram uma certa dificuldade. Apesar
disso, ao invés de desistirem, todos os alunos, sem exceção, se reuniram próximos
ao quadro para que todos pudessem chegar a um resultado juntos. Por fim, após
muitas tentativas, o(a) aluno(a) A6 chegou a uma conclusão e conseguiu resolver
o desafio.

Figura 2.7: Grafos Eulerianos

Fonte: Acervo próprio das autoras.

Apresentou-se o problema das Sete Pontes de Königsberg aos alunos, porém,
antes de falar-se a respeito da solução encontrada por Euler, foi solicitado que eles
tentassem resolver o problema levando em consideração os conceitos de Grafos e
as regras utilizadas nas atividades anteriores. Na Figura 2.8 é possível visualizar a
resolução do exercício referente as Sete Pontes de Königsberg, que fora resolvido
por um(a) aluno(a).
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Figura 2.8: Exercício referente as Sete Pontes de Königsberg realizado por um(a)
aluno(a)

Fonte: Acervo próprio das autoras.

2.1.4 Grafos e as Redes Sociais
Ao pensar sobre uma disciplina para ser realizada com alunos de 13 a 15 anos,

um dos principais objetivos ao desenvolver o conteúdo e as atividades foi sempre
relacionar os conceitos da Computação com a atual realidade dos alunos, a fim de
elucidar os temas apresentados, bem como fazê-los perceber que a Computação
está mais presente em seu cotidiano do que possam imaginar. Além disso, essa
foi uma forma de deixar as aulas mais atraentes e interessantes.

Para fazer jus a essa ideia, decidiu-se abordar a relação dos Grafos e as Redes
Sociais, sendo este um tema que gerou diversos artigos e que possibilita fazer uma
conexão lúdica com a Teoria dos Grafos e o seu uso na atualidade.

Com a expansão do uso da tecnologia móvel, principalmente os smartphones,
percebe-se que cada vez mais as pessoas estão conectadas umas às outras através
das redes sociais, como por exemplo Facebook1, Instagram2, Twitter3, entre ou-
tros. Por este motivo, foi tratada a relação do Facebook e grafos, de forma que os

1www.facebook.com
2www.instagram.com
3www.twitter.com
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alunos pudessem perceber que a teoria e os exercícios feitos ao decorrer da aula
sobre grafos, tem bastante importância e aplicabilidade na Computação, e está
presente em seu dia a dia.

Ao iniciar o assunto, perguntou-se aos alunos de que forma o Facebook, ou
alguma de suas funcionalidades, pode ser visto como um grafo (antes de mos-
trarmos a Figura 2.9). Os alunos começaram a refletir sobre o questionamento e
ficaram em silêncio por alguns instantes. Em seguida, foi mostrada a Figura 2.9
para que pudessem ter novas ideias e, também, enxergar o grafo citado anterior-
mente.

Figura 2.9: Lista de amigos do Facebook em grafos

Fonte: https://www.meccanismocomplesso.org/en/programming-graphs-in-
python-part-1/

2.2 Um problema de Grafos na Computação

2.2.1 Segundo encontro
O segundo encontro ocorreu no dia 29/05/2019 no laboratório de informática

do Colégio Universitário Geraldo Reis, com a presença de seis alunos. Durante os
encontros, foi preenchida uma tabela de controle de presença dos alunos, represen-
tada pela Tabela 3.2, a qual informa os dias que cada um dos alunos compareceu
ou faltou cada aula.

Deu-se início a esta aula com uma breve revisão sobre os conceitos explicados
na aula anterior e a realização de uma atividade de ligar pontos, apresentada na
Figura 2.10.
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Figura 2.10: Atividade de Ligar Pontos - Mickey Mouse

Fonte: http://www.connectthedots101.com/worksheetprint/id11368/Mickey −
Mouse/mickey −mouse− complete− his− graduation

Inicialmente os alunos se sentiram desanimados com essa atividade e não que-
riam realizá-la. Após, foi falado sobre um teorema que, a princípio, seria chamado
de “O Teorema das X Cores”, no qual “X” era um número inteiro e que deveria ser
descoberto pelos alunos ao longo da aula. Com isso, deu-se introdução ao tema
“O Teorema das Quatro Cores”.

2.2.2 Uma breve história sobre o Teorema das Quatro Cores
O Teorema das Quatro Cores, também conhecido como “O Problema das Qua-

tro Cores”, consiste em determinar o número mínimo de cores para que seja pos-
sível colorir mapas reais e fictícios com apenas quatro cores, de modo que regiões
vizinhas não compartilhem a mesma cor.

Em 1852, o Matemático e Botânico Inglês Francis Guthrie (1831-1899) con-
seguiu colorir o mapa de Condados da Inglaterra utilizando apenas quatro cores.
Em seguida, Guthrie replicou o procedimento em outros mapas e notou que havia
utilizado a mesma quantidade de cores para colorir todos eles, independemente do
seu tamanho. Com isso, determinou que o número quatro era o número máximo
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para resolver o Problema. Apesar dessa afirmação, o Teorema das Quatro Cores,
que parecia um desafio simples de ser resolvido, só foi comprovado mais de cem
anos após a sua formulação, em 1976.

2.2.3 O Teorema das Quatro Cores e a Computação
Após a explicação da origem do Teorema, foram propostos dois desafios na

primeira atividade, ilustrados na Figura 2.11, para que os alunos começassem
a colocar em prática o que aprenderam. A Figura 2.12 mostra a resolução do
exercício 2 realizado por um(a) aluno(a).

Figura 2.11: Desafios 1 e 2

Fonte: Acervo próprio das autoras.

Figura 2.12: Desafio 2 realizado por um(a) aluno(a)

Fonte: Acervo próprio das autoras.
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Ao ver a primeira atividade, uma parte dos alunos se sentiu desmotivada e
não queriam resolvê-la, pois, segundo eles, era muito fácil. A outra parte dos
alunos se empenharam para resolver e gostaram da atividade. Na hora de corrigir
os exercícios, o(a) aluno(a) A6. se ofereceu para ir até o quadro mostrar a sua
resolução, como mostra na Figura 2.17.

Figura 2.13: Aluno(a) resolvendo atividade no quadro

Fonte: Acervo próprio das autoras.

Uma das ideias desse projeto era, justamente, mostrar que problemas apa-
rentemente simples podem se tornar problemas complexos e que se resolvidos
computacionalmente serão resolvidos de forma mais eficaz e rápida. Nesse tema,
um problema complexo a ser resolvido seria, por exemplo, colorir o Mapa-múndi.
Um ser humano demoraria muito mais tempo para pintá-lo manualmente do que
se utilizasse recursos computacionais. Além disso, a chance de cometer erros
também seria muito maior.

Em seguida, foi pedido que eles resolvessem a próxima atividade, representada
na Figura 2.14. Para resolver essa questão foi preciso seguir a mesma regra usada
no desafio anterior: colorir a figura com a menor quantidade de cores possíveis
sem que regiões vizinhas compartilhassem a mesma cor. Essa atividade consistia
em aplicar esta regra no mapa do Brasil dividido em regiões. A Figura 2.15 mostra
uma das resoluções realizadas por um(a) aluno(a) durante a aula.
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Figura 2.14: Mapa de regiões do Brasil

Fonte: https://soatividades.com/mapa-do-brasil-para-colorir/

Figura 2.15: Mapa de regiões do Brasil pintado por um(a) aluno(a)

Fonte: Acervo próprio das autoras.
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Até esse momento da aula, os alunos não sabiam o valor de “X”, pois os mapas
apresentados não tinham tantas repartições, então eram fáceis de serem resolvidos.
Os alunos não tiveram dificuldade para resolver esse desafio.

Após a atividade de colorir o mapa do Brasil dividido em Regiões, passou-se
a atividade em que os alunos precisavam colorir o mapa do Brasil dividido em
Estados, representado na Figura 2.16. Com essa atividade, esperáva-se que os
alunos chegassem a uma conclusão, correta ou incorreta, sobre o valor de “X”.

Figura 2.16: Mapa do Brasil

Fonte: Slide da aula de Fundamentos Matemáticos para Computação, da
Universidade Federal Fluminense, lecionada pela professora Raquel Bravo
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Figura 2.17: Alunos(as) resolvendo o Problema das Quatro Cores

Fonte: Acervo próprio das autoras.

Em seguida, foi feita a correção do desafio. A resposta para “X” igual a 4
(quatro) foi quase unânime, pois o(a) aluno(a) A6. não conseguiu colorir o mapa
com quatro cores, apenas com cinco.

Ao final da aula, gerou-se uma discussão para saber se os alunos conseguiam
enxergar um grafo dentro dos mapas. A maioria respondeu que não conseguia
fazer essa associação. A fim de ajudá-los a visualizar um grafo em cada um dos
mapas utilizados na aula, mostrou-se a Figura 2.18. Dessa forma, eles conse-
guiram compreender que cada região colorida num determinado mapa deve ser
representado por um vértice e, para resolver o problema do Teorema das Quatro
Cores, os vértices ligados por uma aresta representam as regiões que possuem
fronteira não podem, por sua vez possuir a mesma cor.
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Figura 2.18: O Teorema das Quatro Cores em Grafo

Fonte: https://www.mathpages.com/home/kmath266/kmath266.htm

2.3 Grafos e a Otimização de Rotas

2.3.1 Terceiro encontro
O terceiro encontro ocorreu no dia 12/06/2019, no laboratório de informática

do Colégio Universitário Geraldo Reis, com a presença de sete alunos.
Ao iniciar a aula, foi relembrado o conteúdo da aula anterior a fim de saber se

os alunos lembravam do que tinham visto, bem como atualizar os alunos que por
algum motivo não compareceram. Para dar início ao tema da aula, foi questionado
se os alunos possuiam algum conhecimento prévio sobre o assunto. Notou-se que
alguns alunos tinham uma ideia sobre o tema e souberam responder a pergunta. A
resposta mais comum entre eles foi “otimizar é fazer algo mais rápido”.

Em seguida, relacionou-se a Otimização de Rotas com Grafos, sendo este úl-
timo o tema que fora abordado desde a primeira aula, e que vem sido discutido
desde então. Para que este conceito fosse esclarecido, perguntou-se aos alunos se
eles conseguiam associar as arestas e os vértices de um grafo com um mapa de
localização. Eles passaram um tempo refletindo sobre o questionamento e perma-
nereceram em silêncio durante algum tempo. Então, para facilitar o entendimento,
foi mostrada a Figura 2.19 para que conseguissem visualizar a questão mencio-
nada.
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Figura 2.19: Mapa de localização

Fonte: http://www.randalolson.com/2015/03/08/computing-the-optimal-road-
trip-across-the-u-s/

Após realizar uma explicação sobre a Figura 2.19, os alunos conseguiram vi-
sualizar e entenderam esse conceito. Para exemplificar o uso da Otimização de
Rotas na Computação, foram citados alguns aplicativos móveis utilizados com
muita frequência no ano em que essa disciplina foi lecionada, que fazem uso de
tal tecnologia para que os usuários consigam saber o melhor trajeto (em questões
relacionadas à duração do percurso) entre sua localização e o destino pretendido.

2.3.2 Aplicação de Grafos na Computação
Para que os alunos pudessem colocar em prática os conceitos apresentados,

foram preparados alguns desafios. Antes dos alunos começarem a realizar as ativi-
dades foram dados alguns exemplos para que eles pudessem compreender melhor
o desenvolvimento da atividade. Um dos exemplos pode ser observado na Figura
2.20.
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Figura 2.20: Exemplo apresentado em sala

Fonte: Acervo próprio das autoras

Ao mostrar este exemplo para os alunos muitos deles comentaram que era fá-
cil saber o melhor caminho para Bia chegar até a sorveteria, e falaram que esse
caminho era o trajeto de valor 15. Perguntou-se o porquê dessa resposta e eles dis-
seram que dessa forma ela chegaria mais rápido ao seu destino pois só precisava
seguir uma linha reta. Com isso, foi explicado que, nesse caso, o objetivo era en-
contrar o caminho que possuía a menor distância e pediu-se que eles calculassem
a soma dos pesos de cada trajeto. Em seguida, os alunos conseguiram observar
que o caminho de menor distância era o caminho que passa pela aresta de peso 5
e pela aresta de peso 7, totalizando um peso de valor 12.

No Anexo E é possível visualizar o material aplicado aos alunos, contendo
as atividades que foram criadas para os mesmos realizarem. Nessas atividades,
percebeu-se que os alunos possuíam um certo nível de dificuldade para resolver
equações matemáticas simples e alguns comentaram que não gostavam de mate-
mática. Dessa forma, nos desafios em que os alunos não conseguiram resolver
sozinhos, as questões foram solucionadas e explicadas no quadro.

Todos os alunos tiveram dificuldade para resolver o desafio 5, que se encontra
na Figura 2.21. Entretanto, apesar do(a) aluno(a) A2 também ter tido dificuldade,
o mesmo fez uso de uma lógica diferente para tentar resolvê-lo e obteve o resul-
tado esperado, antes do desafio ser solucionado no quadro e pode ser visualizado
na Figura 2.23. Desde o primeiro encontro notou-se que este aluno possui inte-
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resse pelas Ciências Exatas e presta muita atenção nas aulas. Outra observação
foi que ele(a) tem uma facilidade maior que os seus colegas para resolver as ativi-
dades propostas.

Figura 2.21: Desafio 5

Fonte: Acervo próprio das autoras

Figura 2.22: Alunos(as) resolvendo o desafio 5

Fonte: Acervo próprio das autoras
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Figura 2.23: Desafio 5 resolvido por um(a) aluno(a)

Fonte: Acervo próprio das autoras
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2.3.3 Algoritmo de Dijkstra
O Algoritmo de Dijkstra é um assunto muito conhecido e estudado na Compu-

tação. Criado pelo cientista holandês Edsger Dijkstra (1930-2002), ele soluciona
o problema do caminho mínimo num grafo de arestas com peso não negativo.

Antes de explicar o conceito referente ao Algoritmo de Dijkstra, foi proposto
o terceiro desafio da aula para que os alunos tentassem realizá-lo com os concei-
tos apresentados anteriormente. O desafio consistia em encontrar uma solução
para descobrir o caminho com o menor peso, partindo do vértice A com destino
ao vértice G, que está representado na Figura 2.24. Percebeu-se que os alunos
conseguiram encontrar a solução sem enfrentar dificuldades e a Figura mostra a
resolução de um(a) dos(as) alunos(as).

Figura 2.24: Desafio 3 - Algoritmo de Dijkstra

Figura 2.25: Aluno(a) resolvendo dasafio 3 no quadro

Fonte: Acervo próprio das autoras
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Figura 2.26: Desafio 3 - Algoritmo de Dijkstra resolvido por um(a) aluno(a)

Fonte: Acervo próprio das autoras

Após finalizarem a atividade, foi apresentado o Algoritmo de Dijkstra. Mostrou-
se uma sequência de slides que demonstravam o passo-a-passo do funcionamento
desse algoritmo e explicou-se que eles resolveram a atividade sem perceberem
que estavam fazendo uso desse algoritmo. Em seguida, foi aplicado o desafio 4,
que se encontra no Anexo E e que pode ser visualizado na Figura 2.28 através da
resolução de um(a) aluno(a). Com isso, finalizou-se o terceiro encontro.

Figura 2.27: Aluno(a) resolvendo desafio 4 no quadro

Fonte: Acervo próprio das autoras
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Figura 2.28: Desafio 4 resolvido por um(a) aluno(a)

Fonte: Acervo próprio das autoras
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2.4 A Torre de Hanói

2.4.1 Quarto encontro
O quarto encontro ocorreu no dia 19/06/2019, no laboratório de informática do

Colégio Universitário Geraldo Reis, com a presença de seis alunos. A quantidade
de alunos presentes nas aulas, passou a ser um fator preocupante, pois apenas no
primeiro encontro todos os alunos estiveram presentes.

Antes de ser apresentado os conceitos que envolviam o tema da aula, foi in-
dagado aos alunos, se eles conheciam a Torre de Hanói. Alguns responderam que
viram no filme Planeta dos Macacos, e por isso tinha uma ideia e conhecia uma
das regras, sendo esta, a que diz respeito sobre um disco não poder estar em cima
de um outro que seja menor que ele.

Em seguida, foi apresentada a origem da Torre de Hanói, bem como suas
regras. E então, distribuiu-se uma torre de madeira para cada aluno, acompanhada
de três discos, também de madeira (como mostra a Figura 2.29), a fim de que
eles pudessem resolver sozinhos. Ao finalizarem, receberam mais um disco, e
foram solicitados a, além de resolver, tentar observar a lógica das movimentações
com três e quatro discos, procurando realizar a menor quantidade de movimentos
possível. Após concluírem a atividade, foi entregue mais um disco, sendo este o
quinto e último.

Figura 2.29: Torre de Hanói

Fonte: Acervo próprio das autoras.
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Figura 2.30: Alunos(as) resolvendo o problema da Torre de Hanói

Fonte: Acervo próprio das autoras.

Percebeu-se que alguns alunos enfrentaram certa dificuldade para resolver o
quebra-cabeça com quatro e cinco discos e nenhum deles conseguiu encontrar a
lógica nos movimentos realizados com os discos. Logo, apresentou-se a expressão
matemática que tem por resultado o menor número de movimentos possível para
cada n quantidade de discos.

2.4.2 A origem e conceito da Torre de Hanói
Existem diversas lendas a respeito da origem da Torre de Hanói. A mais co-

nhecida, refere-se a uma lenda Hindu, no qual o matemático Édouard Lucas, no
ano de 1883, se inspirou para criar o jogo, mais especificamente o quebra-cabeça.

Este quebra-cabeça, consiste em uma base, contendo três hastes e n discos,
dispostos um acima do outro, em ordem decrescente de diâmetro, em uma das
hastes, como mostra a Figura 2.31. O objetivo do jogo, é transferir todos os discos
de uma haste a outra, seguindo determinadas regras.
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Figura 2.31: Torre de Hanói

Fonte: https://pt.khanacademy.org/computing/computer-
science/algorithms/towers-of-hanoi/e/move-three-disks-in-towers-of-hanoi

2.4.3 Regras para resolução do problema
Assim como todo jogo possui regra, com a Torre de Hanói não é diferente,

é necessário obedecer algumas para se chegar ao resultado esperado. As regras
deste jogo, estão descritas abaixo:

• Só pode movimentar um disco de cada vez;

• Um disco maior não deve ficar por cima de um disco menor;

• Só é permitido movimentar o disco que estiver no topo da haste;

• Os discos devem terminar em uma haste diferente da que iniciou.

Observa-se que é possível realizar vários movimentos para alcançar o resul-
tado esperado. Entretanto, há uma quantidade mínima de movimentos para cada
quantidade n de discos. A quantidade mínima de movimentos é representada pela
seguinte expressão matemática 2n-1 sendo n a quantidade de discos.

2.4.4 Recursão e a Torre de Hanói
Recursividade é um dos conceitos abordados no curso de Computação, ela

permite criar programas que utilizam funções/comandos que chamam a si mes-
mos para resolver os problemas em questão. Uma das vantagens de um programa
é que ele possui maior clareza quanto a resolução, em contrapartida, normalmente
possui maior lentidão que o modelo iterativo, devido ao maior consumo de me-
mória. De acordo com [7] recursão é um processo no qual a instância de um
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problema, contém uma instância menor do mesmo problema. Ainda, segundo [6],
recursividade é definida como a propriedade sintática pela qual um elemento pode
aparecer um número infinito de vezes numa derivação, introduzido sempre pela
mesma regra.

Analisando tais definições, é possível perceber que recursividade está presente
no jogo Torre de Hanói. Observando a Tabela 2.2, nota-se que para um número
n de discos a quantidade mínima de movimentos é x, e para n+1 discos, a quan-
tidade passa a ser 2x+1. Ou seja, para resolver o problema com uma quantidade
n de discos, sabe-se que a resolução deste, será dada através da resolução do seu
antecessor e assim sucessivamente, compondo a então chamada recursiva.

Tabela 2.2: Quantidade mínima de movimentos na Torre de Hanói

Quantidade de discos Número mínimo de movimentos
1 disco 21-1 = 1 movimento
2 discos 22-1 = 3 movimentos
3 discos 23-1 = 7 movimentos
4 discos 24-1 = 15 movimentos
5 discos 25-1 = 31 movimentos
6 discos 26-1 = 63 movimentos
7 discos 27-1 = 127 movimentos
8 discos 28-1 = 255 movimentos

2.5 A Criptografia Fora da Era Online

2.5.1 Quinto encontro
O quinto encontro ocorreu no dia 03/07/2019, no laboratório de informática

do Colégio Universitário Geraldo Reis, com a presença de nove alunos.
Para essa aula, buscou-se apresentar um tema de suma importância na Compu-

tação: a Criptografia. Ao perguntar para os alunos se eles já tinham escutado falar
sobre Criptografia, o(a) aluno(a) A3 disse que “Criptografia são aquelas mensa-
gens embaralhadas, cheias de código e que ninguém consegue entender nada do
que está escrito". Por sua vez, o(a) aluno(a) A4 disse “No aplicativo do WhatsApp
aparece uma mensagem dizendo que a conversa será criptografada”. Ao ouvir a
resposta do(da) aluno(a) A4, os outros alunos concordaram e relataram que já
tinham visto essa mensagem também.

Percebeu-se que os alunos ficaram bastante animados com o tema e estavam
interessados em realizar os desafios para entender como a Criptografia funciona.
Para fazer jus ao título desta aula, buscou-se apresentar a Matemática por trás dos
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problemas de Criptografia para que os alunos entendessem como são feitos os cál-
culos e a lógica que a tecnologia usa para chegar a uma mensagem criptografada
ou descriptografar uma mensagem codificada.

2.5.2 Criptografia: Conceito e Origem
Não é de hoje que em alguns casos é de extrema importância manter uma

comunicação de forma segura, sigilosa e eficaz. Devido a tal necessidade, surgiu
a criptografia. A palavra Criptografia é derivada de Cripto - do grego kriptos -
significa ocultar - e Grafia - do grego graphein - significa escrever, tendo como
interpretação da palavra, Escrita oculta [13].

O primeiro registro documentado do uso da criptografia, foi há aproximada-
mente 1900 a.C., com o uso de hieróglifos [17]. Desde então, as técnicas cripto-
gráficas têm evoluído constantemente.

A Criptografia teve grande importância no período das guerras. Durante a Pri-
meira Guerra Mundial, somente as principais mensagens eram cifradas, pois era
um trabalho que demandava muito tempo por ser realizado à mão. Foi a partir da
Segunda Guerra Mundial que as máquinas auxiliaram o trabalho de cifrar as men-
sagens, fazendo com que mais mensagens pudessem ser cifradas, contribuindo
assim, para decisões de batalhas ou até mesmo da própria Guerra [10].

Figura 2.32: Segunda Guerra Mundial

Fonte: https://gizmodo.uol.com.br/simulacao-guerra-mundial/

2.5.3 Técnicas Criptográficas
Existem diversas Técnicas Criptográficas, algumas utilizadas há mais de cem

anos e outras mais modernas. Para trabalhar com os alunos, optou-se por apre-
sentar duas técnicas, sendo elas a Cifra de Transposição e a Cifra de Substituição.
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Segundo [16], as cifras de substituição preservam a ordem dos símbolos no texto
simples, mas disfarçam esses símbolos. Por outro lado, as cifras de transposição
reordenam as letras, mas não as disfarçam.

Cifra de Transposição

De acordo com [1], a Cifra de Transposição, consiste em permutar as letras
da palavra ou texto. A palavra lua, por exemplo, pode ser representada como lau,
ula, ual, alu e aul. Este método foi usado poucas vezes, visto que para palavras ou
mensagens curtas, a possibilidade de descriptografar era grande, gerando insegu-
rança. Porém, para mensagens grandes este método era bastante seguro, contudo,
havia uma grande dificuldade para o destinatário conseguir obter a mensagem re-
cebida.

Figura 2.33: Aluno(a) resolvendo desafio sobre Cifra de Transposição

Fonte: Acervo próprio das autoras.

A partir de então, surgiu a técnica também da Cifra de Transposição, que
também é chamada Cerca de Ferrovia, que consiste em escrever uma mensagem
de modo que as letras alternadas fiquem separadas nas linhas de cima e de baixo,
formando uma sequência de letras na linha superior seguida pela inferior, criando
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a mensagem cifrada final. Na Figura 2.34 é possível visualizar, de uma forma
melhor, o funcionamento da cerca de ferrovia, que foi uma das tarefas realizadas
pelos alunos.

Figura 2.34: Exemplo - Cifra de Transposição

Fonte: Acervo próprio das autoras.

Note que na Figura 2.34, a frase “Eu gosto muito de estudar"foi totalmente
unida, virando “eugostomuitodeestudar"e cada letra foi intercalada em duas li-
nhas. Gerando a cifra “EGSOUTDETDRUOTMIOESUA". Outras atividades
como esta, podem ser encontradas no Anexo E.

Cifra de Substituição

A Cifra de Substituição, como o próprio nome diz, tem o papel de substituir
cada letra da palavra ou texto, por uma letra diferente, seguindo um padrão esta-
belecido. Segundo [14], o método criptográfico preferido de Júlio César, antigo
imperador romano, era a Cifra de Substituição, por isso, tal cifra, também é co-
nhecida como Cifra de César. A Cifra de César consiste em substituir da letra de
posição x para a letra de posição x+3, como mostra a Figura 2.35, sendo o número
3, chamado de Chave.
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Figura 2.35: Cifra de César

Fonte: http://rocheron.arnaud.free.fr/Cryptologie/Images/methode_cesar.jpg/

Figura 2.36: Aluno(a) resolvendo desafio sobre Cifra de Substituição

Fonte: Acervo próprio das autoras.

Para trabalhar este tema com os alunos, foram propostas algumas ativida-
des, um exemplo de parte das atividades, está contido na Figura 2.37, as demais,
encontram-se no Anexo E. Na atividade descrita abaixo, os alunos deveriam des-
criptografar as mensagens, ou seja, fazer o processo reverso do método da cifra
de substituição. A princípio, foram dadas algumas dicas, para auxiliá-los quanto
a resolução. Uma das dicas referente ao exercício da Figura 2.37 era que todas as
letras D deveriam ser substituídas pela letra A.
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Figura 2.37: Exercício - Cifra de Substituição

Fonte: Acervo próprio das autoras.

A chave para o exercício acima, é de número 3, logo, a solução obtida é “Pa-
rabens, voce desvendou o primeiro desafio".

Nos exercícios seguintes, as chaves possuiam valores distintos, o que gerou
grande dificuldade para que os alunos pudessem descriptografar. Percebendo ta-
manha dificuldade, foram passados os valores de todas as chaves para que os
alunos conseguissem resolver os exercícios.

2.6 Graph Paper Programming e a Programação em
Blocos

2.6.1 Sexto encontro
O sexto encontro ocorreu no dia 07/08/2019, no laboratório de informática do

Colégio Universitário Geraldo Reis, com a presença de nove alunos.
Ao iniciar a aula, fez-se uma revisão sobre a aula anterior e foram recolhidos

os exercícios de casa sobre Criptografia. Foi dito aos alunos que a partir desta
aula os conteúdos deixariam de ser teóricos e seriam mais práticos. Eles ficaram
muito animados com a notícia e ansiosos para começarem a aprender a programar.
Para dar início a essa etapa, foi levado em consideração que nenhum aluno tinha
programado antes. Dessa forma, se algum deles tivesse dificuldade para acom-
panhar a aula, tal aluno não ficaria desmotivado. Com isso, foi preciso partir de
um conceito mais básico da programação e, para representar esse ponto partida,
foram escolhidos os temas Graph Paper Programming e Programação em Blocos
utilizando o Code.org.

2.6.2 Graph Paper Programming
O Graph Paper Programming, em português conhecido por Programação em

Papel Quadriculado, é uma das formas de dar início a explicação do conceito de
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algoritmo para quem ainda não possui familiaridade com a programação, princi-
palmente crianças e adolescentes. Para realizar essa atividade é preciso ter apenas
lápis ou caneta, papel quadriculado e a legenda de instruções. A legenda dos desa-
fios aplicados para os alunos do colégio Geraldo Reis está representada na Figura
2.38.

Figura 2.38: Instruções - Graph Paper Programming

Fonte: Acervo próprio das autoras.

Ao perguntar aos alunos se eles conheciam essa atividade, a resposta foi unâ-
nime: “não”. Em seguida, explicou-se como o Graph Paper Programming funci-
ona através do exemplo da Figura 2.39.

Figura 2.39: Graph Paper Programming - Exemplo 1

Fonte: Acervo próprio das autoras.

Foi pedido que os alunos tentassem resolver o exercício utilizado como exem-
plo e eles se empolgaram muito para tentar resolver. Não foi preciso esperar muito
tempo para que eles começassem a apresentar as soluções.
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A resolução apresentada no quadro foi a da Figura 2.40, mas alguns alunos
alegaram que tinham encontrado respostas diferentes, como por exemplo a da
Figura 2.41. Essa era justamente a observação que esperáva-se que eles percebes-
sem. Após relatarem essa observação, explicou-se que os algoritmos funcionam
exatamente dessa forma, ou seja, pode ser resolvido de diversas formas diferentes.
Como foi explicado numa das primeiras aulas dessa disciplina eletiva, algoritmo
é uma sequência de passos para atingir determinado objetivo. No caso dessa ati-
vidade, o objetivo era “colorir” os quadrados indicados na figura e os passos eram
representados por cada comando descrito na legenda.

Figura 2.40: Graph Paper Programming - Resolução Exemplo 1

Fonte: Acervo próprio das autoras.

Figura 2.41: Graph Paper Programming - Resolução Exemplo 1

Fonte: Acervo próprio das autoras.

Figura 2.42: Resolução de um dos desafios realizado por um(a) aluno(a)

Fonte: Acervo próprio das autoras.

Os exemplos e exercícios utilizados nesta aula se encontram no Anexo E.
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Antes de finalizar as atividades do Graph Paper Programming decidiu-se utilizá-
lo para explicar um conceito muito importante e, também, muito utilizado no
desenvolvimento de algoritmos, que são os loops ou, em português, Laços de Re-
petição.

2.6.3 Laços de Repetição
Ao iniciar a explicação sobre loops, perguntou-se aos alunos se eles já tinham

escutado falar nesta palavra. Imediatamente, o(a) aluno(a) A2 fez um gesto com
o dedo indicador simulando um círculo em movimento constante em torno do seu
eixo. Percebeu-se que o(a) aluno(a) sabia o significado da palavra mas, possi-
velmente, não sabia explicar de outra forma. Os outros alunos não conheciam a
palavra.

Os Loops, também conhecidos como Laços de Repetição, é um conceito muito
utilizado na Computação, pois eles podem tornar um algoritmo de código extenso
e complexo num código reduzido e simples. Para fixar melhor o conceito de
loop, preparou-se alguns exercícios utilizando o Graph Paper Programming para
que os alunos pudessem colocá-lo em prática. A Figura 2.43 representa um dos
exercícios aplicados.

Figura 2.43: Graph Paper Programming - Laço de Repetição

Fonte: Acervo próprio das autoras.

A resolução da Figura 2.44 para o exercício da Figura 2.43 é a resolução sem
utilizar loop. Explicou-se que os laços de repetição são utilizados quando é pre-
ciso repetir um determinado comando durante uma certa quantidade de vezes.
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Figura 2.44: Graph Paper Programming - Laço de Repetição - Resolução

Fonte: Acervo próprio das autoras.

Ao mostrar a resolução do exercício, perguntou-se aos alunos se eles conse-
guiam enxergar os comandos que se repetiram por muitas vezes desnecessaria-
mente e que poderiam ser simplificados, e eles conseguiram identificá-los. Po-
rém, a maior dificuldade foi para encontrar uma forma de representar a repetição.
Mostrou-se, então, a solução que fora proposta, como ilustra a Figura 2.45.

Figura 2.45: Graph Paper Programming - Laço de Repetição - Resolução

Fonte: Acervo próprio das autoras.

O conceito de loop precisou ser explicado para que os alunos conseguissem re-
solver os desafios do Code.org adequadamente. Em seguida, deu-se continuidade
à aula.

2.6.4 Conhecendo o Code.org
O Code.org é uma plataforma online e gratuita que visa trazer conceitos bá-

sicos da Ciência da Computação para o ambiente escolar através da programação
em blocos.

Como citado em [5], o Code.org se diferencia das outras plataformas por pos-
suir um ambiente voltado exclusivamente aos educadores. Dessa forma, é possível
acompanhar e gerenciar o progresso de cada aluno individualmente e de forma de-
dicada.

Sabendo disso, decidiu-se dedicar uma parte da aula sobre Graph Paper Pro-
gramming para apresentar a plataforma Code.org aos alunos e, também, para ex-
plicar sobre a programação em blocos.

Após a apresentação do tema, foi perguntado se algum aluno já conhecia o
Code.org e todos eles responderam que não conheciam. Em seguida, foi pedido
que eles acessassem um link que os direcionava para uma sala de aula online, a
qual preparou-se para que eles pudessem ir diretamente à atividade selecionada.

59



A sequência de exercícios escolhida para ser apresentada aos alunos foi a “La-
birinto e Abelha” e pode ser encontrada no link
https://studio.code.org/s/course1/stage/7/puzzle/1. Pediu-se que os alunos reali-
zassem os exercícios de 1 a 9. As atividades dessa sessão são atividades de intro-
dução, pois, considerou-se que essa seria a sessão ideal para ser trabalhada com
eles.

Figura 2.46: Alunos(as) realizando atividade no Code.org

Fonte: Tabela disponibilizada e adaptada do site Code.org

Ao acessarem as atividades, alguns alunos ficaram desanimados e relataram
que já conheciam o Code.org mas tinham esquecido o nome e só lembraram que
já conheciam após acessarem o link. Inicialmente, os(as) alunos(as) A2, A5 e A8
se recusaram a fazer as atividades, pois alegaram que já tinham feito exercícios
nessa plataforma e que tinham achado muito chato e entediante. Explicou-se que
essas atividades poderiam ser diferentes das que eles já tinham feito e, mesmo
que fossem iguais, era preciso avaliar o desempenho deles na trilha “Labirinto e
Abelha”, especificamente. Os alunos entenderam bem os desafios e conseguiram
resolvê-los conforme solicitado.
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Figura 2.47: Progresso dos alunos nas atividades do Code.org

Fonte: Tabela disponibilizada e adaptada do site Code.org

Figura 2.48: Estatística dos alunos nas atividades do Code.org

Fonte: Tabela disponibilizada e adaptada do site Code.org
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2.7 A Linguagem de Programação Python

2.7.1 Sétimo encontro
O sétimo encontro ocorreu no dia 14/08/2019, no laboratório de informática

do Colégio Universitário Geraldo Reis, com a presença de todos os alunos.
Ao iniciar a aula, relembrou-se alguns conceitos da aula anterior, bem como

o conceito e aplicação de algoritmo. Para introduzir o tema da aula, foram ex-
plicados alguns conceitos de linguagem de programação, como por exemplo as
variáveis. Em seguida, abordou-se características da linguagem Python com uma
breve apresentação da sua sintaxe, uso de operadores matemáticos, alguns co-
mandos básicos como input e print, uso da estrutura de decisão utilizando if, else
e elif. Após a explicação, foi solicitado que os alunos acessassem o site Repl.it -
Online Python Editor and IDE (https://repl.it/languages/python3) para realizar a
atividade.

Nesta aula, notou-se que a maioria dos alunos possuíam dificuldade na parte
de digitação. Essa dificuldade era maior quando eles precisavam digitar determi-
nados caracteres como o ponto e vírgula (;), a barra (/) e os dois pontos (:).

2.7.2 Conhecendo a linguagem de programação Python
Ao iniciar a aula, explicou-se que o Python é uma linguagem fácil de ser uti-

lizada e que muitas pessoas que estão começando a programar optam por ela.
Segundo [8], a linguagem Python tem facilitado o primeiro contato com a pro-
gramação por diversas razões, como por exemplo a sintaxe simples e flexível,
feedback imediato, módulos fáceis de usar, além de requerer indentação apropri-
ada.

Em seguida, foi explicado sobre os tipos de dados que existem na programa-
ção. Falou-se sobre os tipos float, integer e String, pois notou-se que apenas esses
seriam o suficiente para uma aula de introdução à programação textual uma vez
que, na atividade preparada, apenas esses tipos foram utilizados. Apesar disso, foi
comentado que existem outros tipos de dados mas que não seriam apresentados
nessa disciplina. Explicou-se, também, que no Python não é necessário declarar o
tipo da variável, pois ele faz esse reconhecimento automaticamente.

Após a introdução ao tema, deu-se continuidade e apresentou-se aos alunos
alguns comandos e características da linguagem Python.

2.7.3 Operadores Matemáticos
A linguagem Python, possui diversos operadores matemáticos que possibili-

tam manipular números através de cálculos aritméticos, assim como operações
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lógicas, que testam se determinada condição é verdadeira ou falsa, como aborda
[2].

Os operadores apresentados aos alunos, encontram-se na Figura 2.49. E sua
aplicação está representada na Figura 2.50.

Figura 2.49: Operadores Matemáticos

Fonte: Acervo próprio das autoras.

Na Figura 2.49 a parte “inteira” refere-se à parte inteira da divisão, já o “mó-
dulo", é responsável por retornar o resto da divisão.

2.7.4 Os comandos input e print
O comando input é utilizado quando o programa precisa realizar uma interação

com o usuário e aguarda que o mesmo digite algum valor. No exemplo numero =
int(input(“Digite um número: ”)), ao ser executado, o programa ficará aguardando
o usuário digitar um número inteiro. Explicou-se aos alunos que a função int( )
converte o valor digitado pelo usuário em um número inteiro. Caso o usuário
digite uma letra ou até mesmo um float, por exemplo, o programa reportará um
erro. A função float( ) tem o mesmo propósito, porém para números decimais.

O comando print é utilizado quando o programa precisa mostrar na tela o
resultado de alguma operação. No exemplo acima, a variável “numero” está re-
cebendo um número inteiro digitado pelo usuário. Quando o usuário digita o nú-
mero, o programa finaliza. Porém, em alguns casos, é desejável que seja mostrado
na tela o resultado de alguma operação realizada. Um exemplo dessa situação se-
ria considerar duas variáveis: numero1 e numero2, e a operação de soma entre as
duas: numero1 + numero2. Dessa forma, tem-se os seguintes comandos:

• numero1 = int(input(“Digite o 1◦ número: ”))

• numero2 = int(input(“Digite o 2◦ número: ”))
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• numero1 + numero2

Supondo que o usuário digite dois números inteiros, o programa irá executar
e, em seguida, será finalizado sem erros. Entretanto, se uma operação de soma
for realizada, é desejável ver o seu resultado, e os comandos anteriores não são
suficientes. Então, para solucionar esse problema, basta acrescentar o comando
print no 3◦ item acima, resultando em: print(numero1 + numero2), e a operação
será mostrada na tela conforme esperado.

Após a explicação sobre tipos de dados e os comandos input e print, notou-se
que os alunos pareciam perdidos por ser o primeiro contato deles com progra-
mação textual e com a linguagem Python. Informou-se que eles não precisavam
ficar preocupados pois a atividade seria realizada em conjunto justamente por eles
nunca terem estudado esse assunto anteriormente. Em seguida, deu-se continui-
dade à aula.

2.7.5 Estrutura de decisão
Assim como em outras linguagens de programação, como por exemplo Java e

C, na linguagem Python, a estrutura de decisão tem grande importância, pois tem
o papel de realizar comparações para que o programa realize tomadas de decisão.

Em Python, a estrutura de decisão é definida como if,elif e else, equivalentes
a se, senão se e senão, respectivamente. O comando if é responsável por executar
parte do programa caso a condição seja verdadeira. O elif é a junção de else if,
este, é utilizado quando há mais de duas condições, ficando entre os comandos
if e else, e podendo ser usado quantas vezes for necessário. O comando else fica
como último na estrutura, e só é executado caso alguma das condições anteriores
tenham sido falsas. Vale lembrar que para existir o comando else, é necessário ter
um comando if.

O código representado na Figura 2.50, tem como objetivo, realizar dois tipos
de operações aritméticas, sendo elas soma ou multiplicação. Se o usuário optar
pela soma, deverá inserir o caracter s ou S, esta condição é realizada pelo comando
if, e pode ser observada na segunda linha da imagem. Caso o usuário, opte por
realizar uma multiplicação, ele deverá inserir o caracter m ou M e tal condição será
executada pelo comando elif, como se pode observar na sétima linha do código.
Contudo, se o usuário inserir algum caracter diferente do que fora solicitado, o
programa retornará que é uma opção inválida, sendo esta, retornada pelo comando
else, visto que todas as condições anteriores eram falsas.
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Figura 2.50: Programa na linguagem Python que soma e multiplica

Fonte: Acervo próprio das autoras.

2.7.6 Construindo um programa em Python
A ideia inicial para essa aula era desenvolver uma calculadora, em Python,

junto com os alunos. Porém, ao levar em consideração que era o primeiro contato
deles com a programação textual, preferiu-se realizar uma atividade mais simples
para que eles pudessem acompanhar a aula sem ter a sensação de estarem perdidos
no assunto a todo momento. Dessa forma, eles puderam aprender com calma o
que foi explicado.

Dessa forma, preparou-se um exercício onde o objetivo dos alunos era cons-
truir um programa em Python para interagir com um aluno (usuário) que deseja
calcular a média de suas notas. O enunciado da atividade era: “O aluno entrará
com duas notas. O programa calculará a média aritmética e mostrará o resultado
na tela informando também se ele foi aprovado ou não. Se o resultado for menor
que 4, ele estará reprovado. Se for entre 4 e 5.9 ele estará de recuperação. Se for
maior ou igual a 6, ele estará aprovado.”.
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Figura 2.51: Resolução do exercício - Python

Fonte: Acervo próprio das autoras.

Figura 2.52: Aluno(a) resolvendo exercício em Python

Fonte: Acervo próprio das autoras.

66



Nesse ponto da disciplina, foi possível realizar algumas observações sobre cer-
tos alunos desde o início da disciplina até o momento. O(A) aluno(a) A6 mostrou-
se muito interessado pela área da Computação no início da disciplina, quando as
atividades eram mais teóricas e os exercícios eram realizados somente no papel.
Entretanto, percebeu-se que após as atividades se tornarem mais práticas e passa-
rem a ser realizadas no computador, o(a) aluno(a) perdeu completamente o inte-
resse em resolver os exercícios. Já com o(a) aluno(a) A7 aconteceu justamente o
contrário. No início da disciplina, o(a) aluno(a) mostrou-se completamente desin-
teressado(a) pelo assunto e raramente prestava atenção nas aulas, assim como não
realizava os exercícios. Porém, quando as atividades se tornaram mais práticas e
quando o computador começou a ser utilizado, o(a) aluno(a) se motivou a realizar
as tarefas e demonstrava um grande interesse pelo assunto. O(A) aluno(a) tornou-
se muito participativo(a) e mudou radicalmente o seu comportamento. Os(As)
alunos(as) A2 e A5 sempre demonstraram um grande interesse pela Computação,
desde a primeira aula. Nas aulas práticas, ambos os(as) alunos(as) continuaram
motivados(as) a aprender sobre programação e constantemente participavam da
aula tentando realizar os exercícios e tirando dúvidas.

2.8 Aprendendo a Construir uma Página Web

2.8.1 Oitavo e nono encontros
Para apresentar os conceitos do tema que fora abordado, bem como colocá-lo

em prática, foram necessários dois encontros, tendo o oitavo encontro ocorrido no
dia 21/08/2019, e o nono encontro, no dia 28/08/2019, no laboratório de infor-
mática do Colégio Universitário Geraldo Reis, com a presença de seis alunos em
ambos os encontros.

No oitavo encontro, foi apresentada a linguagem de formatação HTML (Hy-
pertext Markup Language - Linguagem de Marcação de Hypertexto), descrevendo
suas características, sua estrutura básica e suas principais tags. Para que os alunos
pudessem entender melhor os conceitos que estavam sendo passados, foi solici-
tado que os mesmos testassem os exemplos no computador, à medida em que
eram apresentados. Para tanto, foram apresentados alguns editores de linguagem
HTML, e o escolhido para utilização, foi o Visual Studio Code. Em seguida,
apresentou-se a linguagem CSS(Cascading Style Sheets - Folha de Estilo em Cas-
catas), mostrando seus conceitos, aplicações e sua importância para otimização e
estilzação do HTML.

No nono e último encontro, relembrou-se o que fora visto na aula anterior
sobre HTML e CSS. Como alguns alunos faltaram a aula anterior e a presente
aula era uma continuação, foi sugerido que os mesmos formassem duplas para
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a realização das tarefas. Como o tempo da aula era curto e não seria possível
dar continuidade a criação da página web, e levando em consideração que era o
primeiro contato dos alunos com tais tecnologias, optou-se por passar o código
de uma página web estática já pronto e trabalhar em cima deste código junto com
eles.

Explicou-se as principais linhas do código para que os alunos pudessem enten-
der a funcionalidade de cada uma, concomitantemente, foram alteradas algumas
partes junto com eles, como imagens, cores e tamanho de fonte. Os alunos ficaram
livres para editar conforme sua vontade.

Após concluírem a tarefa, os alunos responderam um questionário cuja finali-
dade era fazer uma avaliação da disciplina. Tal questionário pode ser visualizado
no Anexo B.

2.8.2 Conhecendo HTML e CSS
A sigla HTML, é uma abreviação de Hypertext Markup Language, que tradu-

zido para o português significa Linguagem de Marcação de Hypertexto.
A linguagem HTML, assim como qualquer outra linguagem utilizada para

programar comandos que o computador deve realizar, é formada por um conjunto
específico de palavras que determinam as ações que serão feitas pelo computa-
dor. No caso do HTML, os comandos são inseridos através de tags. As tags são
delimitadas pelos símbolos < (menor que) e > (maior que), de acordo com [9].

Foram apresentadas as tags que formam a estrutura de uma página HTML,
como mostra a Figura 2.53. A primeira linha desta figura, composta por <!DOC-
TYPE html>, não representa uma tag HTML, mas apenas uma instrução para
o navegador identificar qual versão do HTML está sendo utilizada. Nas linhas
de número dois e de número dez, é possível visualizar abertura (<hmtml>) e
fechamento(</hmtml>) da tag html, que tem por finalidade delimitar o docu-
mento. Sendo assim, todas as demais tags da página deverão estar contidas nesse
espaço. A tag head, é o cabeçalho da página, visto que head traduzido para o
português significa cabeça. Esta tag é a parte que não é exibida na página web,
e também é responsável por conter metadados, e informações como o title e cha-
madas para o CSS. Por fim, a tag body, que é o corpo da página, visto que body
significa corpo, ou seja, dentro desta tag são inseridos conteúdos visuais da pá-
gina, como texto, imagens e botões, por exemplo.
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Figura 2.53: Estrutura HTML

Fonte: Acervo próprio das autoras.

Outras tags que também foram apresentadas por serem bastante utilizadas, e
por terem feito parte do exercício proposto, estão presentes na tabela 2.3.

Tabela 2.3: Tags HTML

Tag Descrição
a Âncora

h1, h2 Títulos
img Inclui uma imagem

li Item de uma lista
link Link de recursos

p Parágrafo
strong Texto grande

ul Lista não ordenada

A sigla CSS, é uma abreviação de Cascading Style Sheets, que traduzido para
o português significa Folha de Estilo em Cascatas, sendo usada para estilizar ele-
mentos escritos em linguagens de marcação, como o HTML e o XHTML.

A função do CSS é estilizar as páginas HTML, ou seja, com o CSS é possível
mudar tamanho, cor e estilo de fontes, espaçamento entre parágrafos, posição
e tamanho das imagens e diversas outras possibilidades com os elementos que
compõem uma página web. O HTML também permite estilizar, todavia, o CSS
disponibiliza de mais recursos, além de fazer com que o código HTML fique mais
limpo e também evita que haja repetição de código. O código em CSS é feito num
arquivo separado do HTML. A integração entre ambos, ocorre no arquivo do tipo
HTML, através da tag link.
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De acordo com [15], o CSS possui diversas vantagens, dentre elas, encontram-
se:

• agilização da manutenção e redesign do site;

• redução do tempo de carga dos documentos web;

• aumento considerável na portabilidade dos documentos web.

A Figura 2.54 mostra uma parte do código em CSS usado para construir a
página web que foi trabalhada com os alunos.

Figura 2.54: Uso do CSS

Fonte: Acervo próprio das autoras.

2.8.3 Construindo uma Página Web
Como dito anteriormente, criou-se uma Página web estática e bem simples

para ser trabalhada com os alunos, como mostra a Figura 2.55, com o intuito de
mostrar as principais características das tecnologias HTML e CSS.

Foi disponibilizado o código da página para que os alunos pudessem fazer
alterações de acordo com suas preferências. Percebeu-se que esta foi a aula que
os alunos mais interagiram.
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Figura 2.55: Página Web desenvolvida com os alunos

Fonte: Acervo próprio das autoras.
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Figura 2.56: Aluno(a) alterando o código da Página Web

Fonte: Acervo próprio das autoras.

Para finalizar a disciplina, foi elaborada uma pequena confraternização com
os alunos e posteriormente entregou-se um certificado, contendo o nome, a carga
horária e o nome da disciplina lecionada, como pode ser visualizado no Anexo C.

Figura 2.57: Encerramento da Disciplina

Fonte: Acervo próprio das autoras.
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Capítulo 3

Análise de dados

A Computação, em seu início, era composta por uma quantidade maior de
mulheres do que de homens, contando com duas grandes pioneiras que contribuí-
ram imensamente na evolução desta área, sendo elas Augusta Ada Byron, mais
conhecida como Ada Lovelace, e Grace Hoper. Porém, ao passar do tempo, esse
cenário se inverteu. Segundo [11], na década de 70, em apenas quatro anos, o
aumento de mulheres presentes em cursos da área das Ciências Exatas, foi de 1%
para 10%. Entretanto, décadas depois, mais precisamente na década de 90, estu-
dos apontaram que houve uma queda no número de mulheres graduandas na área
de Computação.

Inicialmente, a ideia era realizar as atividades apenas com alunas do gênero
feminino, porém isso não foi possível uma vez que essa disciplina era aberta a
qualquer aluno que optasse por cursá-la.

Dessa forma, como não foi possível realizar esse projeto apenas com estudan-
tes do gênero feminino, decidiu-se realizar uma análise acerca do desempenho das
meninas e dos meninos que cursaram essa disciplina eletiva.

Ademais, serão apresentados, em gráficos, alguns dados fornecidos pelo INEP
- Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas - onde poderão ser visualizados com
mais clareza números que representam este cenário.

3.0.1 Análise do desempenho dos alunos
O gráfico 3.1 mostra a relação de todas as atividades realizadas na disciplina

“Computação: A profissão da diversidade”, e quais tiveram maior aceitação entre
os alunos. Percebeu-se que a maioria deles (60%), disseram ter gostado mais de
desenvolver uma Página Web. Vale ressaltar que dois dentre os dez alunos ins-
critos na disciplina, não compareceram às aulas referente ao Desenvolvimento de
uma Página Web, portanto, pode-se considerar que de oito alunos, seis gostaram
da atividade.
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Durante as aulas referentes a Desenvolvimento Web e Desenvolvimento com
a linguagem de programação Python, notou-se que os alunos ficaram mais anima-
dos por estarem realizando uma atividade que permitia ver a sua aplicação. Este
fato ocorreu principalmente no desenvolvimento da página web, uma vez que eles
podiam fazer as alterações que quisessem e vê-las instantaneamente. Através dos
dados obtidos, foi possível ter a certeza de que as aulas que mais atraíram os
alunos foram aquelas realizadas no computador. Na aula sobre Desenvolvimento
Web, o(a) aluno(a) A7 comentou “Gostei muito dessa aula, a cada dia gosto mais
dessa eletiva”.

Figura 3.1: Gráfico - Atividades que os alunos mais gostaram

Fonte: Acervo próprio das autoras.

A Tabela 3.1 mostra a nota dada por cada aluno que participou da disciplina e
o motivo pelo qual a nota foi dada. Foi pedido que os alunos utilizassem a seguinte
escala: 1 - Muito ruim, 2 - Ruim, 3 - Regular, 4 - Bom e 5 - Muito bom. Deve
ser ressaltado que os(as) alunos(as) A4 e A10 tiveram uma péssima participação
durante as aulas, além de baixíssima assiduidade, comparecendo apenas em quatro
e três aulas, respectivamente, como pode ser observado na Figura 3.2. A média
obtida como avaliação dos alunos para a disciplina foi igual a 4,0, ou seja, foi uma
disciplina boa, segundo os alunos.
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Tabela 3.1: Avaliação da disciplina

Aluno Nota Motivo
A1 4 “Não tenho um porque.”
A2 5 “Porque eu achei muito legal a eletiva e aprendi muitas coisas.”
A3 4 “Porque foi quase tudo bom eu só não gostei muito da criptografia.”
A4 2 “Porque eu não gostei”
A5 5 “Porque as aulas foram muito boas e aprendi muita coisa nova.”
A6 3 “Porque nem todas eu gostei.”
A7 5 “Porque foi super divertido”
A8 5 “Gostei de todas”
A9 4 “Porque eu esperava outras coisas dessa eletiva.”
A10 3 -

Durante as aulas, foi solicitado que os alunos evitassem faltar para que eles
pudessem aprender todo o conteúdo e além disso, pudessem avaliar a disciplina
de uma forma justa. Entretanto, alguns alunos tiveram um número consideravel-
mente alto de faltas, o que de certa forma acabou atrapalhando a avaliação deles
quanto à disciplina, assim como a avaliação a respeito dos mesmos. Na Figura
3.2 é possível visualizar a frequência dos alunos, obtida durante as nove aulas
lecionadas.

Figura 3.2: Frequência dos alunos

Fonte: Acervo próprio das autoras.

A Tabela 3.2 mostra a classificação dos alunos a respeito das atividades que
foram aplicadas no decorrer da disciplina. Pode-se observar que a maioria dos
alunos (sete alunos) achou “Regular” o nível de dificuldade dos exercícios. Ape-
nas três alunos acharam “Fácil” e nenhum deles classificou-a como “Difícil” ou
“Muito Difícil”.
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Tabela 3.2: Nível de dificuldade da disciplina

Aluno(a) Nível dos desafios
A1 Regular
A2 Regular
A3 Regular
A4 Fácil
A5 Regular
A6 Regular
A7 Regular
A8 Fácil
A9 Fácil

A10 Regular

No primeiro encontro dessa disciplina, houve um debate com os alunos sobre
o que eles achavam que era Computação. Com isso, percebeu-se que eles tinham
uma leve ideia sobre os assuntos abordados por essa área, mas não tinham um pen-
samento concreto e formado sobre eles. Para verificar se a eletiva foi fundamental
para dar uma ideia melhor aos alunos sobre o que é Computação, foi perguntado,
através do questionário, se a percepção deles sobre a Computação mudou. As
respostas podem ser encontradas na Tabela 3.3.

Tabela 3.3: Mudou a percepção sobre a Computação

Aluno(a) Mudou a percepção sobre Computação?
A1 Sim
A2 Não
A3 Sim
A4 Sim
A5 Sim
A6 Sim
A7 Sim
A8 Não
A9 Sim

A10 Sim

Nota-se, facilmente, que 80% dos alunos relataram que a sua percepção sobre
a Computação mudou após terem frequentado a eletiva. Para um entendimento
melhor sobre essas respostas, foi perguntado o motivo pelo qual os alunos respon-
deram “sim” ou “não”. As respostas podem ser encontradas na Tabela 3.4.
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Essa pergunta foi de suma importância para entender qual é a verdadeira per-
cepção dos estudantes sobre a Computação pois, dessa forma, é possível identifi-
car as principais dúvidas que podem ser esclarecidas além de ajudá-los a descons-
truir o pensamento de que Computação se resume a jogos online, por exemplo.

Tabela 3.4: Porque mudou a percepção sobre a Computação?

Aluno(a) Por que mudou a percepção sobre a Computação
A1 “Porque tem muito códigos.”
A2 “Pois esperava que fossem sobre algoritmos”
A3 “Porque eu não sabia quase nada sobre criptografia.”
A4 -
A5 “Porque computação é mais que joguinho ela tem história e muitas coisas.”
A6 “Porque eu pensei que fosse fácil, mas percebi que não é.”
A7 “Porque eu achava chato e agora não acho mais.”
A8 “Porque não fizeram.”
A9 “Percebi que não era tão fácil quanto eu pensava.”

A10 “Achei que era apenas jogos.”

Para enfatizar ainda mais o entendimento sobre o que os alunos pensavam
sobre Computação e buscar entender o pensamento deles em relação ao tema, foi
perguntado o que eles esperavam aprender nessa disciplina eletiva. As respostas
para essa pergunta encontram-se na Tabela 3.5.

Tabela 3.5: O que esperava aprender na disciplina

Aluno(a) O que esperava aprender
A1 “Aprender como fazer PowerPoint.”
A2 “O que ela mostrou”
A3 “Tudo sobre códigos que foi passado.”
A4 “Alguma coisa”
A5 “Coisas novas da área da computação.”
A6 “Não sei... Só sei que eu gostei bastante.”
A7 “Basicamente a mecher no computador”
A8 “A como fazer slides mais trabalhados do que os convencionais.”
A9 “Saber usar comando do computador”

A10 “Coisas que eu não sabia”

De acordo com os resultados, foi possível analisar que os(as) alunos(as) A1
e A8 esperavam aprender a mexer na ferramenta Power Point de forma mais ela-
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borada. As respostas dos(das) alunos(as) A2 e A3 relatam que ambos(as) já es-
peravam aprender sobre os temas que foram abordados. Em relação às outras
respostas, não foi possível extrair muitas informações.

A fim de saber se a disciplina “Computação: A profissão da diversidade” con-
tribuiu para despertar interesse nos alunos para continuarem aprendendo sobre
a área da Computação, foi perguntado se eles fariam outra disciplina sobre este
assunto. Os dados das respostas obtidas estão demonstrados na Figura 3.3.

Figura 3.3: Gráfico - Quantidade de alunos que fariam outra disciplina na área da
Computação

02/12/2019 Página 1

1/1

Quantidade de alunos que fariam outra disciplina na área da Computação

5 (50%)

4 (40%)

1 (10%)

OPÇÕES
Sim

Talvez

Não

Fonte: Acervo próprio das autoras.

Observa-se que a quantidade de alunos que demonstraram interesse em conti-
nuar estudando na área da Computação foi de 50%. Além disso, 40% dos alunos
demonstraram ter dúvida quanto a continuidade na aprendizagem e apenas um(a)
aluno(a) disse que não cursaria uma outra disciplina neste segmento.

Levando em consideração a resposta de cada aluno(a), observou-se que parte
dos(das) alunos(as) que sinalizaram o interesse por cursar outra disciplina na área
da Computação foram aqueles que durante as aulas demonstraram maior satisfa-
ção pelas atividades realizadas, como é o caso dos(as) alunos(as) A5, A7 e A8
Em contrapartida, o(a) aluno(a) que sinalizou não ter interesse por cursar outra
disciplina deste segmento, teve menos de 50% de presença na disciplina, além de
ser pouco participativo(a) nos dias em que frequentou.
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3.1 Análise dos dados do INEP
O INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas - disponibiliza dados dos

diversos níveis da educação no Brasil, ou seja, dados que contêm informações do
nível fundamental até o nível superior. Através desta disponibilização, é possível
interpretar a realidade da educação no Brasil.

Os gráficos a seguir mostram o comportamento dos cursos de graduação em
Sistemas de Informação e Ciência da Computação de Universidades Públicas e
Privadas do Brasil, nas modalidades Presencial e EaD(Ensino a Distância), nos
anos de 2016, 2017 e 2018. Vale ressaltar que os dados analisados são referentes
aos alunos que estavam com a situação matriculados e cursando nos cursos des-
critos. Os gráficos possuem a função de comparar o comportamento dos cursos
citados no decorrer dos anos de 2016, 2017 e 2018, no que tange à presença das
mulheres nos cursos superiores no ramo da Computação.

Diante dos gráficos apresentados nas Figuras 3.4, 3.5 e 3.6, constata-se que a
presença de mulheres nos cursos de Computação é extremamente baixa quando
comparado à presença de homens.

No ano de 2016, a quantidade de mulheres nos cursos de Sistemas de Informa-
ção e Ciência da Computação no Brasil possuía um total de 13,33%, enquanto os
homens totalizavam 86,67% dos graduandos nos cursos de Computação. Através
dessses dados, é possível notar a disparidade entre os gêneros nos cursos citados.

Figura 3.4: Gráfico - Quantidade de alunos por gênero nos cursos de graduação
em Computação (2016)
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Fonte: Produzido pelas autoras através dos dados disponibilizados pelo INEP
(http://portal.inep.gov.br/microdados).
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Já no ano de 2017, observa-se que a quantidade de mulheres matriculadas
nos cursos de Computação equivalem a 12,82%, enquanto os homens possuem
87,18% das matrículas. Pode-se observar que em um ano, o percentual de mulhe-
res em cursos de graduação em Computação reduziu em 0,51%.

Figura 3.5: Gráfico - Quantidade de alunos por gênero nos cursos de graduação
em Computação (2017)
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Fonte: Produzido pelas autoras através dos dados disponibilizados pelo INEP
(http://portal.inep.gov.br/microdados).

É possível visualizar que no ano de 2018, o número de graduandos em Com-
putação teve um decréscimo, se comparado ao ano de 2017, e isso se refere a
ambos os gêneros. Neste ano, a presença das mulheres nos cursos de Sistemas de
Informação e Ciência da Computação, teve um percentual equivalente a 12,42%,
enquanto os homens a 87,58%. Além disso, nota-se que o percentual de mulheres
teve uma redução de 0,4% em relação ao ano anterior.
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Figura 3.6: Gráfico - Quantidade de alunos por gênero nos cursos de graduação
em Computação (2018)
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Fonte: Produzido pelas autoras através dos dados disponibilizados pelo INEP
(http://portal.inep.gov.br/microdados).

Diante dos dados disponibilizados pelo INEP, pode-se perceber que a presença
das mulheres nos cursos de Computação é extremamente baixa, como mostra a
Figura 3.7 e que tem diminuido cada vez mais, de acordo com os dados obtidos
entre os anos de 2016 e 2018, no qual houve uma redução de 0,91% das mulheres
presentes nos cursos de graduação em Computação .
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Figura 3.7: Gráfico - Quantidade de alunos por gênero nos cursos de graduação
em Computação de 2016 a 2018
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Quantidade de alunos por gênero nos cursos de graduação em Computação de 2016 a 2018
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Fonte: Produzido pelas autoras através dos dados disponibilizados pelo INEP
(http://portal.inep.gov.br/microdados).

De acordo com estudo realizado por [4], o principal fator que contribui para
essa diferença exorbitante de gêneros nos cursos de graduação em Computação, se
deve pela associação socialmente construída entre a tecnologia e a masculinidade.
Tal estudo, relata alguns casos que estão ligados ao baixo número de mulheres
na área de TI, começando desde a educação na infância, passando pelo precon-
ceito que as mulheres sofrem ao escolher uma profissão vista como masculina,
chegando a casos mais extremos,com relatos de mulheres que sofreram assédio
moral por colegas que duvidam de sua capacidade técnica e até mesmo assédio
sexual.
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Capítulo 4

Considerações Finais

Mediante a análise feita no decorrer da disciplina “Computação: A profissão
da diversidade”, foi possível notar que os alunos precisam de incentivos para in-
gressarem no ramo da Computação, pois a maioria deles tem uma visão muito
limitada do que realmente é Computação e alguns até mesmo não conhecem a
área e não sabem quais são as possíveis subáreas de estudo neste ramo.

Através das atividades realizadas na disciplina lecionada com os alunos, constatou-
se que a Computação pode ser apresentada aos estudantes desde cedo, sendo pos-
sível aplicá-la nos mais variados contextos e situações, de forma lúdica e atraente
de acordo com a idade dos alunos.

A metodologia das aulas foi baseada em explicar um determinado conteúdo
aproximando-os à realidade dos alunos e, em seguida, aplicar exercícios e desa-
fios para que os alunos pudessem colocar em prática todos os conceitos vistos
durante a aula. Percebeu-se que essa metodologia foi eficaz e os nossos objetivos
foram atingidos pois os alunos que realmente estavam interessados em aprender
mostraram interesse tanto na explicação do conteúdo quanto ao realizar as ativi-
dades práticas. As aulas foram divididas em nove encontros e os temas lecionados
podem ser encontrados na Figura 1.3.

No primeiro encontro, foi possível notar que o(a) aluno(a) A2 tinha um inte-
resse muito maior pela Computação do que os outros. Apesar disso, ele(a) relatou
que não conhecia essa área mais a fundo e nunca tinha feito cursos relacionados
à Computação, mas que já tinha escutado falar sobre e tinha se interessado em
aprender, já que houve essa oportunidade no colégio em que estudava. O de-
sempenho do(a) aluno(a) durante as aulas foi excelente, tanto pela participação
dele(a) nas aulas quanto por ter se mostrado solícito(a) quando os outros alunos
precisaram de ajuda. Ao final da disciplina, o(a) aluno(a) nos classificou com a
nota máxima (cinco) e relatou que achou a eletiva muito legal e aprendeu muitas
coisas, conforme mostra a Tabela 3.1. Através disso, foi possível notar que o de-
sempenho do(a) aluno(a) está associado ao quanto ele(a) gosta daquilo que se está
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fazendo.
Como a disciplina contou com diferentes temas da Computação, foi possí-

vel realizar atividades que abordassem diversos assuntos, o que de certa forma
se mostrou bastante interessante pelo fato de se conseguir alcançar um público
maior, uma vez que se consegue atingir pontos que agrade a uma pessoa e pontos
que agrade outra, como foi possível notar na disciplina, visto que o(a) aluno(a)
A7 estava claramente desmotivado(a), não se empenhava muito para realizar as
atividades, entretanto, com o decorrer das aulas, e mudanças das atividades, foi
notório o aumento do desempenho e satisfação do(a) aluno(a), sendo expressado
pelo(a) mesmo(a), ao dizer que cada dia gostava mais da disciplina.

No que se refere a diferença de desempenho atrelada ao gênero, pode-se per-
ceber que de acordo com os(as) alunos(as) que realmente tiveram presença e par-
ticipação ativas durante o decorrer da disciplina, o desempenho foi igual. Toda-
via, de acordo com os dados que foram analizados através da disponibilização do
INEP, constatou-se uma diferença colossal entre a quantidade de homens e mu-
lheres graduandos nos cursos de Computação, sendo as mulheres, a minoria, e um
dos fatores que contribuem para essa realidade é o assédio moral que as mulhe-
res sofrem, por colegas que constantemente duvidam se sua capacidade técnica,
como afirma [4]. Mediante estes dois paradigmas, conclui-se que para reverter
o quadro de poucas mulheres na Computação, é necessário incentivá-las desde
cedo, mostrando as diversas áreas da computação e, através disso, desconstruir o
pensamento de que Computação é uma área masculina.
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Apêndice A

Questionário Inicial
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Universidade Federal Fluminense 

Niterói, ______ de __________ de 2019. 

Nome: ____________________________________________________ 

Gênero: (  ) Feminino      (  ) Masculino      (   ) Outros 

Idade: ____ anos 

 

Questionário 
 
 

Das matérias que você estuda no Colégio, enumere de forma crescente no quesito gosto. 

(   ) Artes, Esportes e Atividades Extracurriculares 

(   ) Ciências Biológicas 

(   ) Ciências Exatas 

(   ) Ciências Humanas 

(   ) Idiomas  

 
Você já pensou em qual profissão deseja atuar?  

(  ) Sim (  ) Não 

 

Se a sua resposta anterior foi “sim”, em qual das opções abaixo se encaixa o seu perfil? 

(  ) Artes ou Esportes 

(  ) Ciências Biológicas 

(  ) Ciências Exatas 

(  ) Ciências Humanas  

(  ) Idiomas 

 

Você se considera uma pessoa curiosa? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

Com que frequência você usa o computador? 

(  ) Nunca (  ) Raramente (  ) Às vezes        (  ) Frequentemente          (  ) Sempre 

 



Das atividades abaixo, quais são as três que você realiza com mais frequência? 

(  ) Jogos online 

(  ) Bate-papo 

(  ) Acesso a redes sociais (Exemplo: Twitter, Facebook, Instagram) 

(  ) Ler notícias 

(  ) Fazer pesquisas e realizar trabalhos escolares 

 

Quais das opções abaixo você possui conhecimento e/ou domínio? 

(  ) Word  

(  ) Excel 

(  ) PowerPoint 

(  ) Linguagem de Programação 

(  ) Outro(s): _______________ 

  

Se na questão anterior você assinalou a opção “Linguagem de Programação”, informe qual(is)             

linguagem(ns) você conhece: 

____________________________________________________________________________ 

 

Na sua opinião, um curso superior em Computação usa pouca matemática? 
  
(  ) Sim (  ) Não (  ) Talvez (  ) Não sei 
 
 
O que você acha que é estudado em um curso de Computação? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
  
Alguém da sua família trabalha com Computação e/ou áreas afins? 
 
(  ) Sim (  ) Não (  ) Não sei 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 

Agradecemos a sua colaboração! 
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
 
Niterói, 28 de agosto de 2019 
  

Nome: ______________________________________________________ 

Idade: _______ 

Gênero:  (  ) F (  ) M 

Série/Ano: ___________ 
 
1 - Qual(is) das atividades realizadas você mais gostou? 
 
(  ) Mapa de 4 cores 
(  ) Pontes de Konigsberg 
(  ) Otimização de Rotas 
(  ) Torre de Hanói 
(  ) Criptografia 
(  ) Graph Paper Programming e Code.org 
(  ) Calcular a média com Python 
(  ) Desenvolvimento de uma Página Web 
(  ) Nenhuma 
 
Por quê? 
 

 
 

 
 
 
2 - De 1 a 5, sendo 1 muito ruim e 5 muito bom, que nota você daria para as atividades 
realizadas nessa disciplina? 
 

(  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 

Muito ruim Ruim Regular Bom Muito bom 
 
 
Por quê você nos deu essa nota? 
 

 
 

 
 

 
 



3 - O que você esperava aprender nessa disciplina? 
 

 
 

 
 

 
 
 
4 - Para você, qual foi o nível de dificuldade dos desafios que realizamos? 
  

(  ) Fácil (  ) Regular (  ) Difícil (  ) Muito difícil 

 
 
5 - Após cursar essa disciplina eletiva, você tem interesse em estudar algum curso de 
Computação?  
  

(  ) Sim (  ) Não (  ) Talvez (  ) Não sei 

 
 
6 - As atividades realizadas nessa disciplina fizeram você mudar a sua percepção sobre o 
que é Computação? 
 

(  ) Sim (  ) Não 

 
Por quê? 
 

 
 

 
 
 
7 - Se você tivesse a oportunidade de fazer outra disciplina com atividades sobre              
Computação, você faria? 
 

(  ) Sim                           (  ) Não    (  ) Talvez 
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This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

COMPUTAÇÃO: A PROFISSÃO DA 
DIVERSIDADE

AULA 1

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

QUEM SOMOS?

● Universidade Federal Fluminense

● Sistemas de Informação

● Júlia, Lorenna e Raquel

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

QUEM SÃO VOCÊS?

● Nome e Idade

● O que gosta de fazer no tempo livre?

● Que profissão você pensa em seguir?

● Você conhece a área da Computação?

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

VOCÊ SABE O QUE É COMPUTAÇÃO?

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

A COMPUTAÇÃO NOS PROPORCIONA:

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

VOCÊS CONHECEM ESSES LOGOTIPOS?



This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

AFINAL, O QUE É COMPUTAÇÃO?

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

A computação pode ser definida como a busca 
de uma solução para um problema e tem seus 

resultados através de um ALGORITMO.

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

E O QUE É UM ALGORITMO?

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

COMO FAZER UM BOLO?
1. Aqueça o forno a 180o C
2. Unte uma forma redonda
3. Numa taça

1. Bata

75g de manteiga
250g de açucar

até ficar cremoso
2. Junte

4ovos, um a um
100g de chocolate derretido

3. Adicione aos poucos 250g de farinha peneirada
4. Deite a massa na forma
5. Leve ao forno durante 40 minutos

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

COMO FAZER UM MISTO QUENTE?
1. Abra a embalagem do pão de forma

2. Pegue duas fatias de pão

3. Abra a geladeira

4. Pegue o queijo e o presunto

5. Coloque uma fatia de pão num prato com 

a face superior virada para cima

6. Coloque uma fatia de queijo

7. Coloque uma fatia de presunto

8. Coloque a outra fatia de pão por cima do 

presunto
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OUTRA FORMA DE REPRESENTAÇÃO
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GRAFOS
É chamado de grafo um conjunto de pontos, 
denominados vértices, e linhas, denominadas 
arestas.
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GRAFOS EULERIANOS
Nos grafos Eulerianos é possível ligar todos 
os vértices sem passar pelo mesmo caminho 
mais de uma vez.

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

Além disso, um grafo é caracterizado 
Euleriano quando TODOS os seus vértices 
são de grau par.
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FACEBOOK 
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PONTES DE KöNIGSBERG 

A B

C

D
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PONTES DE KöNIGSBERG 
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DESAFIO
Você consegue replicar esses desenhos sem 
tirar o lápis do papel e sem passar mais de 
uma vez pelo mesmo caminho?
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UM PROBLEMA DE GRAFOS NA COMPUTAÇÃO

AULA 2
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RELEMBRANDO...
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VOCÊS LEMBRAM O QUE É UM GRAFO?
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TEOREMA DAS X CORES
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QUANTAS CORES DIFERENTES HÁ NO MAPA?
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10 CORES DIFERENTES!
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QUANTAS CORES DIFERENTES HÁ NO MAPA?
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7 CORES DIFERENTES!
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ORIGEM DO PROBLEMA
Surgiu em 1852, quando 
Francis Guthrie se 
questionou se conseguiria 
colorir qualquer figura plana 
utilizando um determinado 
número de cores.
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ORIGEM DO PROBLEMA

Mapa dos Condados da Inglaterra
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DESAFIO 1
Qual é o menor número de 
cores que precisamos para 
pintar esta figura sem que 
as regiões vizinhas tenham 
a mesma cor?
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RESOLUÇÃO - DESAFIO 1
Qual é o menor número de 
cores que precisamos para 
pintar esta figura sem que 
as regiões vizinhas tenham 
a mesma cor?

RESPOSTA: 2 CORES
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DESAFIO 2
Qual é o menor número de 
cores que precisamos para 
pintar esta figura sem que 
as regiões vizinhas tenham 
a mesma cor?
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RESOLUÇÃO - DESAFIO 2
Qual é o menor número de 
cores que precisamos para 
pintar esta figura sem que 
as regiões vizinhas tenham 
a mesma cor?

RESPOSTA: 3 CORES
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DESAFIO 3
Qual é o menor número de 
cores que precisamos para 
pintar esta figura sem que 
as regiões vizinhas tenham 
a mesma cor?

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

RESOLUÇÃO - DESAFIO 3
Qual é o menor número de 
cores que precisamos para 
pintar esta figura sem que 
as regiões vizinhas tenham 
a mesma cor?

RESPOSTA: 4 CORES
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OBSERVAÇÃO:
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TEOREMA DAS QUATRO CORES

Figura plana colorida com apenas 4 cores
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OUTROS EXEMPLOS

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

OUTROS EXEMPLOS
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OUTROS EXEMPLOS
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OUTROS EXEMPLOS
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TEOREMA DAS X CORES

Para colorir um mapa ou uma 
figura, de qualquer TAMANHO e 
qualquer FORMATO, sem que 
duas regiões vizinhas tenham a 
mesma cor, de quantas cores você 
precisa?
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RESOLUÇÃO DO PROBLEMA INICIAL

Mapa dos Condados da Inglaterra
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CHEGOU A HORA DO DESAFIO FINAL!
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RESOLUÇÃO DO DESAFIO
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RESOLUÇÃO DO DESAFIO
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SOLUÇÃO DO PROBLEMA
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OTIMIZAÇÃO DE ROTAS

AULA 3
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RELEMBRANDO...

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

TEOREMA DAS 4 CORES
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O QUE VOCÊ IMAGINA QUANDO 
FALAMOS A PALAVRA OTIMIZAÇÃO?

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

ALGUMAS FERRAMENTAS QUE 
NOS AUXILIAM NA OTIMIZAÇÃO
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AFINAL, O QUE É OTIMIZAÇÃO?
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DEFINIÇÃO:
1. “Criação de condições mais favoráveis para o 

desenvolvimento de algo.”

2. “Processo através do qual se obtém o melhor valor de 
uma grandeza.”
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GRAFOS E OTIMIZAÇÃO

Os locais a serem visitados podem 
ser modelados através de um 
grafo, no qual os LOCAIS são  
representados pelos VÉRTICES, e 
os TRAJETOS de um vértice a 
outro é representado pelas 
ARESTAS. 
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EXEMPLO
Num dia ensolarado, Bia decide ir à 
sorveteria. Sabendo que ela está em casa, 
quais caminhos  pode percorrer para chegar 
ao local desejado?

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
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EXEMPLO
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EXEMPLO
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ARESTAS COM PESOS
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EXEMPLO
Para percorrer as arestas de forma que eu saia do 
vértice A e chegue ao vértice D, quais são os 
caminhos possíveis que eu posso fazer? E quais 
são os pesos desses caminhos?

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
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EXEMPLO
Caminho 1: A, D
Peso = 15

Caminho 2: A, C, D
Peso =  17

Caminho 3: A, B, C, D
Peso = 25
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EXEMPLO
Qual caminho Bia deve seguir para percorrer 
a MENOR DISTÂNCIA de sua casa até a 
sorveteria?
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EXEMPLO
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7
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DESAFIO 1
Problema:

Para chegar até a escola, Maria pode 
escolher entre dois caminhos: O caminho 
A ou o caminho B.

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
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DESAFIO 1
● Pelo caminho A, Maria precisa passar por 

10 ruas porém não precisa parar em 
nenhum sinal. Com isso, ela faz esse 
caminho em 10 minutos.

● Pelo caminho B, Maria precisa passar por 
5 ruas com semáforos e parar em todos 
eles. Dessa forma, ela faz esse caminho 
em 15 minutos.
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DESAFIO 1
Sabendo-se que Maria precisa 
chegar o mais rápido possível na 
escola, por qual caminho ela deve 
seguir?
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RESOLUÇÃO - DESAFIO 1

Resposta: Caminho A
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E se o tempo para chegar até à 
escola não tivesse sido 
informado?
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DESAFIO 2
Para chegar ao colégio, Pedro pode escolher 
entre dois caminhos: o caminho azul ou o 
caminho vermelho.

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
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DESAFIO 2

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
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DESAFIO 2
As únicas informações que nós temos, são:

● Pedro anda, em média, 100 metros por 
minuto.

● O caminho azul possui 1500 metros.

● O caminho vermelho possui 1400 metros.



This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

DESAFIO 2
Em quantos minutos Pedro chega ao 
colégio se for pelo caminho azul? E pelo 
caminho vermelho?

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

RESOLUÇÃO DESAFIO 2
PODEMOS USAR REGRA DE 3:

Caminho azul:

100 metros ------ 1 minutos
1500 metros ---- x minutos

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

RESOLUÇÃO DESAFIO 2
PODEMOS USAR REGRA DE 3:

Temos: 100 * x = 1500 * 1

x    =   1500    =     15 minutos
--------
  100
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RESOLUÇÃO DESAFIO 2
PODEMOS USAR REGRA DE 3:

Caminho vermelho:

100 metros ------ 1 minutos
1400 metros ---- x minutos

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
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RESOLUÇÃO DESAFIO 2
PODEMOS USAR REGRA DE 3:

Temos: 100 * x = 1400 * 1

x    =   1400    =     14 minutos
--------
  100
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DESAFIO 3
Dado o grafo abaixo, qual o caminho com o 
menor peso partindo do vértice A até chegar ao 
vértice G?
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DESAFIO 3 - RESOLUÇÃO

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
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ALGORITMO DE DIJKSTRA
O algoritmo de Dijkstra, concebido 
pelo cientista da computação 
holandês Edsger Dijkstra, 
solucionou o problema do caminho 
mais curto num grafo, onde m é o 
número de arestas e n é o número 
de vértices.

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
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ALGORITMO DE DIJKSTRA

 
Problema: achar menor caminho 
entre A e F.
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SOLUÇÃO
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SOLUÇÃO

 

2 + 10 = 12
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DESAFIO 4
A Polícia recebeu um pedido urgente para intervir numa 
tentativa de assalto num Banco localizado próximo à 
delegacia. O Comando Operacional deseja conhecer qual será 
o melhor trajeto a tomar, de forma a minimizar o tempo da 
viagem até o objetivo pretendido. Usando um mapa daquela 
zona da cidade, representado na figura abaixo, e conhecidos 
os tempos (médios, em segundos) necessários para percorrer 
cada rua, decidiram utilizar o algoritmo de Dijkstra para 
determinar o menor caminho que eles podem percorrer. 
Sabendo-se que A representa a Polícia e I o Banco, coloque-se 
no lugar do Comando Operacional e descubra qual o caminho 
mínimo da delegacia até o Banco.
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DESAFIO 4
5
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RESOLUÇÃO - DESAFIO 4
5
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DESAFIO 5
Sabendo que o peso do vértice A ao vértice E 
passando pelos vértices B e C é igual a 25 e que 3x é 
igual a 6y, descubra o valor de x e y.

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
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RESOLUÇÃO - DESAFIO 5
Temos que:

x + 2y + y = 25 --> x + 3y = 25
3x = 6y

Podemos concluir que:

x = 25 - 3y
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RESOLUÇÃO - DESAFIO 5
Temos que:

x + 2y + y = 25 --> x + 3y = 25 e

3x = 6y

Podemos concluir que:

x = 25 - 3y
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RESOLUÇÃO - DESAFIO 5
Substituindo, temos:

x = 25 - 3y

3 (25 - 3y) = 6y

75 - 9y = 6y
15y = 75
y = 75/15 = 5
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RESOLUÇÃO - DESAFIO 5
Com isso, descobrimos o valor de y. 
Sabemos que y é igual a 5. Para descobrir 
o valor de x, basta substituirmos o valor de 
y em qualquer equação. 

Temos que 3x = 6y. Como y = 5, então:

3x = 6 * 5
3x = 30
x = 30/3
x = 10
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ALGORITMO DE DIJKSTRA
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Qi07XEcCjakqV0_1mLKhIJdpl-g6PRkvMRFaWGZcIjq2UqEgnQqiTPjimYIxFFw29bPJjF9CoSCetdhR_
1ZO9l6EXqHapIkG4goKhIJfipFpq9tIhgR2hQ_1bMMImQcqEgkPMOdEiC1afBFIfXIhDec7OioSCbjanZn
zO4_1wEXLGHvy1ujyV&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiy2tKt_J7iAhX9E7kGHfQsBZAQ9C96BAgBEBs
&biw=1200&bih=660&dpr=0.67#imgrc=fipFpq9tIhi3-M:
http://www.randalolson.com/2015/03/08/computing-the-optimal-road-trip-across-the-u-s/

https://web.fe.up.pt/~jfo/ensino/io/docs/IOP_caminhomin.pdf

http://www.deinf.ufma.br/~portela/ed211_Dijkstra.pdf
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A LÓGICA POR TRÁS DA TORRE DE HANÓI

AULA 4

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

VOCÊ SABE O QUE É A TORRE DE 
HANÓI?

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

ORIGEM
A Torre De Hanói é um quebra-cabeça que foi criado 
pelo matemático francês Édouard Lucas, no ano de 
1883. Esse quebra-cabeça consiste de 3 HASTES e N 
DISCOS, dispostos em ordem decrescente de 
tamanho na haste esquerda. 

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

TORRE DE HANÓI

.

.

.
3
2
1

n
.
.
.

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

OBJETIVO
O objetivo desse jogo é transferir os n discos da haste 
de origem para uma haste de destino.

3
2
1
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REGRAS
• Só pode movimentar um disco de cada vez;

• Um disco maior não deve ficar por cima de um disco menor;

• Só é permitido movimentar o disco que estiver no topo da haste;

• Os discos devem terminar em uma haste diferente da que iniciou.
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EXEMPLO
Resolver o problema da Torre de Hanói com 3 discos.

Origem Destino Trabalho

Situação Inicial
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Movimento 1
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Movimento 7
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DESAFIO
Agora, tentem resolver o problema da Torre de Hanói 
com 3 discos.

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
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DESAFIO
Resolva o problema da Torre de Hanói com 4 discos.
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Início
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Movimento 1
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Movimento 15
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NÚMERO DE MOVIMENTOS
Você notou que no exemplo mostrado, contou-se a 
quantidade de movimentos realizados para solucionar o 
problema?

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

EXEMPLO
Qual o número mínimo de movimentos, 
sendo n=2?
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EXEMPLO

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
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EXEMPLO
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EXEMPLO

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
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EXEMPLO
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EXEMPLO
Qual o número mínimo de 
movimentos, sendo n=2?

R=3
This presentation uses a free template provided by FPPT.com
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DESAFIO
Agora, você deve resolver o problema da 
Torre de Hanói com 5 discos com a menor 
quantidade de movimentos possível.
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RESOLUÇÃO
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RESOLUÇÃO

MOVIMENTO: 1
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RESOLUÇÃO

MOVIMENTO: 30
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RESOLUÇÃO

MOVIMENTO: 31
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NÚMERO DE MOVIMENTOS
Como saber a MENOR quantidade de MOVIMENTOS 
possíveis para resolver o problema?

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

NÚMERO DE MOVIMENTOS
O NÚMERO MÍNIMO de MOVIMENTOS necessários, é 
representado pela seguinte expressão matemática: 

2n – 1
 

 no qual,  n corresponde ao número de discos.
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RECURSÃO E A TORRE DE HANÓI

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

DEFINIÇÃO

“Propriedade daquilo que se pode repetir um 
número indefinido de vezes”
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EXEMPLO
Resolver o problema da Torre de Hanói com 3 discos.

Origem Destino Trabalho

Movimento 1
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EXEMPLO
Resolver o problema da Torre de Hanói com 3 discos.

Origem Destino Trabalho

Movimento 2
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EXEMPLO
Resolver o problema da Torre de Hanói com 3 discos.

Origem Destino Trabalho

Movimento 3
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EXEMPLO
Resolver o problema da Torre de Hanói com 3 discos.

Origem Destino Trabalho

Movimento 4

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

EXEMPLO
Resolver o problema da Torre de Hanói com 3 discos.

Origem Destino Trabalho

Movimento 5
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EXEMPLO
Resolver o problema da Torre de Hanói com 3 discos.

Origem Destino Trabalho

Movimento 6
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EXEMPLO
Resolver o problema da Torre de Hanói com 3 discos.

Origem Destino Trabalho

Movimento 7
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A CRIPTOGRAFIA FORA DA ERA ONLINE

AULA 5
O QUE VOCÊS IMAGINAM QUANDO 
OUVEM A PALAVRA CRIPTOGRAFIA?

DEFINIÇÃO
1. “Conjunto de princípios e técnicas empregadas para 

cifrar a escrita, torná-la ininteligível para os que não 
tenham acesso às convenções combinadas; 
criptologia.”

2. “Em operações políticas, diplomáticas, militares, 
criminais etc., modificação codificada de um texto, 
de forma a impedir sua compreensão pelos que não 
conhecem seus caracteres ou convenções.”

DEFINIÇÃO

ORIGEM

CRIPTOGRAFIA

A criptografia é dividida em dois ramos, 
conhecidos como transposição e 
substituição.



TRANSPOSIÇÃO

A criptografia de transposição foi usada 
poucas vezes ao longo da história, isso se 
deve ao fato de que para mensagens curtas, 
ou para palavras de ordens de comando esse 
método é extremamente inseguro.

TRANSPOSIÇÃO

Exemplo: AMOR
AMRO, AOMR, AORM, AROM, ARMO, MARO, 
MAOR, MOAR, MORA, MRAO, MROA, OAMR, 
OARM, ORMA, ORAM, OMRA, OMAR, RAMO, 
RAOM, ROAM, ROMA, RMAO, RMOA

DESAFIO 1
Criptografe as palavras abaixo de 
acordo com o exemplo anterior:

- LUA
- GATO

RESOLUÇÃO - DESAFIO 1
- LUA: 

LAU, ULA, UAL, ALU, AUL

RESOLUÇÃO - DESAFIO 1
- LUA: 

LAU, ULA, UAL, ALU, AUL

- GATO:
GAOT, GTAO, GTOA, GOAT, GOTA, AGTO, 
AGOT, ATOG, ATGO, AOGT, AOTG, TGAO, 
TGOA, TAGO, TAOG, TOGA, TOAG, OGAT, 
OGTA, OAGT, OATG, OTGA, OTAG

TRANSPOSIÇÃO

Você consegue decifrar a frase abaixo?

TEAFMNPAID  T   IEEMH   ARAITER   ARMCIAEAM



TRANSPOSIÇÃO

Você consegue decifrar a frase abaixo?

TEAFMNPAID  T   IEEMH   ARAITER   ARMCIAEAM

R: MATEMÁTICA É MINHA MATÉRIA PREFERIDA

TRANSPOSIÇÃO
Embora, mensagens longas e textos, torne essa 
criptografia muito segura, haverá uma imensa 
dificuldade, tornando-se praticamente impossível que o 
destinatário obtenha a mensagem original, se não 
houver uma comunicação prévia com o remetente.

TRANSPOSIÇÃO - CERCA DE FERROVIA

Consiste em escrever uma mensagem de modo que as 
letras alternadas fiquem separadas nas linhas de cima e 
de baixo, formando uma sequência de letras na linha 
superior seguida pela inferior, criando a mensagem 
cifrada final. 

EXEMPLO
   MATEMÁTICA É MINHA MATÉRIA PREFERIDA

Cifra: M T M T C E I H M T R A R F R D A E A I A M N A A E I P E E I A

M   T   M   T   C   E    I    H   M   T   R   A   R   F   R   D
   A   E    A   I    A   M  N   A    A   E    I    P   E   E    I   A 

DESAFIO 2
Agora é sua vez, você deve criptografar as frases abaixo, 
seguindo o método Cerca de Ferrovia:

- EU GOSTO MUITO DE ESTUDAR

- A CRIPTOGRAFIA FORA DA ERA ONLINE

RESOLUÇÃO - DESAFIO 2
   

Cifra: E G S O U T D E T D R U O T M I O E S U A 

E   G   S   O   U    T    D    E    T    D   R 
   U   O   T   M    I    O    E    S    U   A    

- EU GOSTO MUITO DE ESTUDAR



RESOLUÇÃO - DESAFIO 2
- A CRIPTOGRAFIA FORA DA ERA ONLINE

A   R   P  O   R    F   A    O    A    A   R    O    L   N
   C   I   T   G   A    I     F    R     D    E    A    N    I    E

Cifra: A R P O R F A O A A R O L N C I T G A I F R D E A N I E

SUBSTITUIÇÃO

A cifra de substituição é chamada desta 
maneira porque cada LETRA no texto é 
SUBSTITUÍDA por uma LETRA DIFERENTE.

SUBSTITUIÇÃO
O primeiro documento que usou uma cifra de 
substituição para propósitos militares foi no 
século I a.C. nas Guerras da Gália de Júlio 
César.

CIFRA DE CÉSAR

Consiste em trocar a letra 
de posição x para a letra de 
posição x + 3.

CIFRA DE CÉSAR EXEMPLO
De acordo com a Cifra de César, a palavra 
AMIZADE ficaria criptografada da seguinte 
forma:

________________



EXEMPLO
De acordo com a Cifra de César, a palavra 
AMIZADE ficaria criptografada da seguinte 
forma:

DPLCDGH

DESAFIO 3
Utilizando a Cifra de César, descriptografe a 
seguinte frase:

SAUAEHQV,  YRFH  GHVYHQGRX  
R SULPHLUR  GHVAILR!

DESAFIO 3
Frase descriptografada:

PARABENS,  VOCE  DESVENDOU  
O PRIMEIRO  DESAFIO!

DESAFIO 4
Descriptografe a seguinte frase:

KC   WKAESXKC   WO   CEBZBOOXNOW   
WESDY   PBOAEOXDOWOXDO.

RESOLUÇÃO - DESAFIO 4
Frase descriptografada:

AS   MAQUINAS   ME   SURPREENDEM   
MUITO FREQUENTEMENTE.

DESAFIO 5
Descriptografe a seguinte frase:

JZ   FHWJINYT   VZJ   FX   AJEJX   XFT   FX 
UJXXTFX   VZJ   SNSLZJR   JXUJWF   SFIF 
VZJ   KFEJR   FX   HTNXFX   VZJ   
SNSLZJR   HTSXJLZJ   NRFLNSFW.



RESOLUÇÃO - DESAFIO 5
Frase descriptografada:

EU ACREDITO QUE AS VEZES SÃO AS 
PESSOAS QUE NINGUEM ESPERA NADA 
QUE FAZEM AS COISAS QUE NINGUEM 
CONSEGUE IMAGINAR.

DESAFIO 6
Descriptografe a seguinte frase:

UVZ ZV WVKLTVZ CLY BT WVBJV KV 
MBABYV, THZ V ZBMPJPLUAL WHYH 
WLYJLILY   XBL   OH   TBPAV   H  MHGLY

RESOLUÇÃO - DESAFIO 6
Frase descriptografada:

NOS SO PODEMOS VER UM POUCO DO 
FUTURO, MAS O SUFICIENTE PARA 
PERCEBER QUE HA MUITO A FAZER.

BIBLIOGRAFIA
https://www.google.com/search?q=Dicion%C3%A1rio#dobs=criptografia

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cifra_de_C%C3%A9sar#/media/Ficheiro:Gaius_Julius_Caesar_(100-44_B
C).JPG
http://www.mat.ufpb.br/bienalsbm/arquivos/Oficinas/PedroMalagutti-TemasInterdisciplinares/Aprenden
do_Criptologia_de_Forma_Divertida_Final.pdf
https://gizmodo.uol.com.br/simulacao-guerra-mundial/
https://www.agendaberlim.com/checkpoint-charlie/
https://incrivelhistoria.com.br/app/uploads/2013/07/vercingetorix-rede-se-perante-julio-cesar-pintura-lio
nel-noel-royer.jpg
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PROGRAMAÇÃO EM BLOCOS: 
ATIVIDADE “LABIRINTO E ABELHA”

AULA 6

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
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ALGORITMO
Você lembra o que é um 
ALGORITMO?

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

ALGORITMO
Algoritmo é uma sequência de instruções para 
resolver um determinado problema.

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

LOOP
Você sabe o que é um 
LOOP?

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

LOOP
Palavra do inglês que significa 
"laço", mas que, no português, dá a 
ideia de ALGO QUE SEMPRE SE 
REPETE.

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
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GRAPH PAPER PROGRAMMING
Legenda: Move uma casa para direita

Move uma casa para esquerda

Move uma casa para cima

Move uma casa para baixo

Colore o quadrado

Indica o quadrado de início
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EXEMPLO 1
Quais comandos devemos usar para colorir o 
quadrado indicado na figura?

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

RESOLUÇÃO - EXEMPLO 1
Quais comandos devemos usar para colorir o 
quadrado indicado na figura?

RESPOSTA:
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EXEMPLO 2
Quais comandos devemos usar para colorir os 
quadrados indicados na figura?

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

RESOLUÇÃO - EXEMPLO 2
Quais comandos devemos usar para colorir os 
quadrados indicados na figura?

RESPOSTA:

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

RESOLUÇÃO - EXEMPLO 2
Quais comandos devemos usar para colorir os 
quadrados indicados na figura?

RESPOSTA:                3 (            )
This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

DESAFIO 1
Quais comandos devemos usar para colorir os 
quadrados indicados na figura?
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RESOLUÇÃO - DESAFIO 1
Quais comandos devemos usar para colorir os 
quadrados indicados na figura?

RESPOSTA:

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
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DESAFIO 2
Quais comandos devemos usar para colorir os 
quadrados indicados na figura?

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

RESOLUÇÃO - DESAFIO 2
Quais comandos devemos usar para colorir os 
quadrados indicados na figura?

RESPOSTA:

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

DESAFIO 3
Quais comandos devemos usar para colorir os 
quadrados indicados na figura?

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

RESOLUÇÃO - DESAFIO 3
Quais comandos devemos usar para colorir os 
quadrados indicados na figura?

RESPOSTA:

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

RESOLUÇÃO - DESAFIO 3
Quais comandos devemos usar para colorir os 
quadrados indicados na figura?

RESPOSTA:  3 (      )  3 (          )
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DESAFIO 4
Quais comandos devemos usar para colorir os 
quadrados indicados na figura?

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

RESOLUÇÃO - DESAFIO 4
Quais comandos devemos usar para colorir os 
quadrados indicados na figura?

RESPOSTA:

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

DESAFIO 5
Dados os comandos a seguir, quais serão os 
quadrados coloridos?

COMANDOS:

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

RESOLUÇÃO - DESAFIO 5
Dados os comandos a seguir, quais serão os 
quadrados coloridos?

COMANDOS:
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Você conhece o CODE.ORG?
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O QUE É O CODE.ORG?
A Code.org® é uma 
organização sem fins 
lucrativos dedicada a 
expandir o acesso à ciência 
da computação em escolas e 
aumentar a participação das 
mulheres e das minorias não 
representadas. 
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ORIGEM
Em 2013, a Code.org foi lançada pelos irmãos gêmeos 
Hadi e Ali Partovi com um vídeo promovendo a Ciência 
da Computação. Este vídeo se tornou o #1 no YouTube 
por um dia, e 15.000 escolas estenderam a mão para 
pedir ajuda. Desde então, tem crescido a equipe de 
voluntários para construir uma organização completa 
que apoia um movimento mundial. Acredita-se que a 
qualidade da educação da Ciência da Computação 
deveria estar disponível para todas as crianças, não 
apenas para algumas. 
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INFORMAÇÕES DE LOGIN:
Código da seção: LTYCBJ

https://studio.code.org/join

https://studio.code.org/sections/LTYCBJ

CHEGOU A HORA DE PRATICAR!
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RESOLUÇÃO DA ATIVIDADE 1: 

LABIRINTO E ABELHA
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RESOLUÇÃO DA ATIVIDADE 2: 

LABIRINTO E ABELHA
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RESOLUÇÃO DA ATIVIDADE 3: 

LABIRINTO E ABELHA

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
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RESOLUÇÃO DA ATIVIDADE 4: 

LABIRINTO E ABELHA
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RESOLUÇÃO DA ATIVIDADE 4 (otimizado): 

LABIRINTO E ABELHA
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RESOLUÇÃO DA ATIVIDADE 5: 

LABIRINTO E ABELHA
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RESOLUÇÃO DA ATIVIDADE 6: 

LABIRINTO E ABELHA
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RESOLUÇÃO DA ATIVIDADE 7: 

LABIRINTO E ABELHA
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RESOLUÇÃO DA ATIVIDADE 8: 

LABIRINTO E ABELHA
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www.free-power-point-templates.com

RESOLUÇÃO DA ATIVIDADE 9 (não otimizado): 

LABIRINTO E ABELHA
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A LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO 
PYTHON

AULA 7 RELEMBRANDO...
Vocês lembram o que vimos na 
última aula?

A LINGUAGEM PYTHON

VARIÁVEIS
Vocês sabem o que são variáveis?

VARIÁVEIS
Como o próprio nome diz, variáveis são 
coisas que variam. Além disso, as variáveis 
possuem um nome, um tipo e um valor.

TIPOS DE VARIÁVEIS
String: É específico para armazenamento 
de textos

Inteiro: É específico para armazenamento 
de números inteiros

Float: É específico para armazenamento 
de números decimais



VARIÁVEIS
E como nós criamos (declaramos) 
uma variável?

DECLARANDO VARIÁVEIS
Em Python, declaramos variáveis da 
seguinte forma:

ALGUMAS OBSERVAÇÕES
NÃO usamos ESPAÇO e ACENTUAÇÕES para 
nomear uma variável.

ALGUMAS OBSERVAÇÕES
Ao declarar variáveis do tipo string, devemos 
colocar o texto entre aspas.

OPERADORES MATEMÁTICOS

Operação Operador

adição +

subtração -

multiplicação *

divisão /

Operação Operador

exponenciação **

parte inteira //

módulo %

//  ->  Retorna a parte inteira da divisão

%   -> Retorna o resto da divisão

OPERADORES MATEMÁTICOS



O SINAL = (IGUAL)
Usamos o comando IGUAL ( = ) quando queremos ATRIBUIR 

UM VALOR a uma determinada variável.

O SINAL == (COMPARAÇÃO)
Usamos o comando ( == ) quando queremos COMPARAR UM 

VALOR a outro. 

O COMANDO INPUT

Usamos o comando input para requisitar ao usuário um 

determinado valor. Por exemplo:

 e deseja somar”)

Estamos atribuindo à variável opcao o valor que será 

digitado pelo usuário. Dessa forma, se o usuário digitar 

“soma”, então opcao será igual a “soma”, ou seja, ele 

deseja realizar uma operação de soma.

O COMANDO INPUT - EXEMPLOS

O COMANDO PRINT
Usamos o comando print para mostrarmos alguma coisa na 

tela. 
ESTRUTURA DE DECISÃO

Nós já vimos isso anteriormente!



ESTRUTURA DE DECISÃO O COMANDO IF
Usamos o comando IF, que em português significa SE, para 

tomarmos uma decisão. 

Por exemplo:

O COMANDO ELIF
A palavra ELIF é uma junção das palavras ELSE e IF, que, em 

português, significa SENÃO SE. Usamos o comando ELIF 

após um comando IF. 

O COMANDO ELSE
Utilizamos o comando ELSE, que em português significa 

SENÃO, após fazermos o tratamento de todas as opções 

possíveis de entrada do usuário. 

Sua missão é fazer um programa que calcula 
a média dos alunos.
O aluno entrará com duas notas. O programa 
calculará a média aritmética e mostrará o 
resultado na tela informando também se ele 
foi aprovado ou não. Se o resultado for me 
menor que 4, ele estará reprovado. Se for 
entre 4 e 5.9 ele estará de recuperação. Se for 
6 ou maior que 6, ele estará aprovado.

DESAFIO - 6

Acesse o interpretador online de Python:
https://www.onlinegdb.com/online_python_compiler

https://repl.it/languages/python3

INTERPRETADOR ONLINE



RESOLUÇÃO: DESAFIO - 6 BIBLIOGRAFIA
http://excript.com/python/operadores-logicos-python.html

https://www.onlinegdb.com/
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HTML E CSS

AULA 8
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HTML
Vocês sabem o que é HTML?

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
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HTML
• HTML é uma abreviação de Hypertext Markup 

Language - Linguagem de Marcação de Hypertexto.

• O HTML é uma linguagem para publicação de 
conteúdo (texto, imagem, vídeo, áudio e etc) na Web.

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

HTML
Quando escrevemos num editor de texto, como por 
exemplo o Word, podemos modificar o tamanho da fonte, 
a cor, colocar em negrito, itálico, sublinhado… Para isso, 
normalmente basta selecionarmos o conteúdo e aplicar a 
edição desejada.

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

Editores
Para começar, precisamos escolher qual editor iremos 
utilizar. Podemos usar um bem simples, o bloco de 
notas, porém, existem editores que nos ajudam numa 
melhor visualização do código.

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

Editores
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Editor Online

https://repl.it/languages/html
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www.free-power-point-templates.com

HTML
Em HTML, também podemos “editar” os textos, para 
isso, usamos as TAGs. As tags são representadas da 
seguinte forma:
<tag>...</tag>
Também podem aparecer de forma abreviada:
<tag atributo=“valor” ... />

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

HTML
Em HTML, também podemos “editar” os textos, para 
isso, usamos as TAGs. 

Exemplo: 

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

HTML
E se a gente quiser mudar a cor e tamanho da fonte do 
texto do exemplo anterior?

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

ESTRUTURA BÁSICA DO HTML

Linha 1: a instrução DOCTYPE deve 
ser sempre a primeira a aparecer 
em uma página HTML e indica para 
o browser qual versão da 
linguagem está sendo usada.

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

ESTRUTURA BÁSICA DO HTML

Linhas 2 e 10: abertura e 
fechamento da tag html, que 
delimita o documento. Sendo 
assim, todas as demais tags da 
página devem estar nesse espaço.



This presentation uses a free template provided by FPPT.com
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ESTRUTURA BÁSICA DO HTML

Linhas 3 e 6: abertura e fechamento 
da tag head, que define o 
cabeçalho do documento. 

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

ESTRUTURA BÁSICA DO HTML
Linha 4: a tag meta, nesse caso, 
especifica qual conjunto de caracteres 
(character set ou charset) será usado 
para renderizar o texto da página. O 
UTF-8 contém todos os caracteres dos 
padrões Unicode e ASCII, sendo, 
portanto, o mais utilizado em páginas 
web.

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

ESTRUTURA BÁSICA DO HTML

Linha 5: a tag title define o título da 
página, aquele que aparece na 
janela/aba do navegador.

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

ESTRUTURA BÁSICA DO HTML
Linhas 7 e 9: abertura e fechamento 
da tag body, marcando o espaço no 
qual deve estar contido o conteúdo 
visual da página. As demais tags 
que representam texto, botões, etc. 
devem ser adicionadas nesse 
intervalo.

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

ESTRUTURA BÁSICA DO HTML

Linha 8: essa linha representa 
comentário em HTML, logo, tudo o 
que estiver dentro de “<!-- -->”, não 
irá aparecer na web.

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

CSS
E CSS, vocês sabem o que é?
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CSS
• CSS é uma abreviação de Cascading Style Sheets - 

Folha de Estilo em Cascatas.

• É usada para estilizar elementos escritos em uma 
linguagem de marcação como HTML.

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

CSS
Utilizando o CSS é possível alterar a cor do texto e do 
fundo, fonte e espaçamento entre parágrafos. Também 
pode criar tabelas, usar variações de layouts, ajustar 
imagens para suas respectivas telas e assim por 
diante.

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

CSS
Lembra desse exemplo que vimos em HTML?

E se a gente tiver várias TAGs <p>...</p> com o mesmo 
estilo? Vamos ter que escrever o mesmo estilo em cada 
uma?

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

CSS
É aí que o CSS nos ajuda! Não precisamos escrever 
várias vezes a mesma parte do código.

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

CSS
O CSS permite estilizar tudo em um arquivo diferente, 
criando assim o estilo separadamente. E, mais tarde, 
faça integração do arquivo CSS na parte superior da 
marcação HTML. Isso mantém a marcação HTML limpa 
e fácil de manter.

This presentation uses a free template provided by FPPT.com
www.free-power-point-templates.com

HTML  &  CSS
A relação entre HTML e CSS é bem forte. Como o HTML 
é uma linguagem de marcação (o alicerce de um site) e 
o CSS é focado no estilo (toda a estética de um site), 
eles andam juntos.
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e-CSS



CRIANDO SUA PRÓPRIA PÁGINA 
HTML

AULA 9 RELEMBRANDO...

Vocês lembram o que vimos na última 
aula?

Agora, vamos criar nossa 
primeira Página Web!

Editores
Para começar, precisamos escolher qual editor iremos 
utilizar. Podemos usar um bem simples, o bloco de 
notas, porém, existem editores que nos ajudam numa 
melhor visualização do código.

Editores Editor Online

https://repl.it/languages/html



ARQUIVO HTML
Primeiro, vamos montar nosso 
arquivo HTML com o conteúdo que 
aparecerá na página.



ARQUIVO CSS
Agora, vamos montar nosso arquivo 
CSS, que irá estilizar nossa página.
O nome do arquivo deve ser 
“site.css”.

BIBLIOGRAFIA
https://www.devmedia.com.br/html-basico-codigos-html/16596

https://www.todamateria.com.br/primavera/

https://www.hostinger.com.br/tutoriais/o-que-e-css-guia-basico-de-css/#O-que-
e-CSS
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Universidade Federal Fluminense 
 
Niterói, ______ de _____________ de 2019. 
 
Aluno(a): ______________________________________________________ 
 

Aula 1 
 
1- Nos espaços abaixo, faça os desenhos mostrados em aula, sem tirar o lápis do papel e sem passar mais de uma vez pelo mesmo caminho. 
 

DESENHO DA CASA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESENHO DAS SETE PONTES 
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Aluno(a): ______________________________________________________ 
 

 
Aula 2  

 
Pinte as imagens abaixo com o menor número de cores possível, de modo que nenhuma área adjacente 
possua a mesma cor. 
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Aula 3  

 

1- Para chegar até a escola, Maria pode escolher entre dois caminhos: O caminho A ou o                 

caminho B. 

- Pelo caminho A, Maria precisa passar por 10 ruas, porém não precisa parar em nenhum                
sinal. Com isso, ela faz esse caminho em 10 minutos. 
- Pelo caminho B, Maria precisa passar por 5 ruas com semáforos e parar em todos eles.                 

Dessa forma, ela faz esse caminho em 15 minutos. 

Sabendo-se que Maria precisa chegar o mais rápido possível na escola, por qual caminho ela               

deve seguir? E se o tempo para chegar até à escola não tivesse sido informado?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Para chegar ao colégio, Pedro pode escolher entre dois caminhos: o caminho azul ou o                

caminho vermelho. 

As únicas informações que nós temos, são: 
- Pedro anda, em média, 100 metros por minuto. 
- O caminho azul possui 250 metros. 
- O caminho vermelho possui 300 metros. 
Em quantos minutos Pedro chega ao colégio se for pelo caminho azul? E pelo caminho               

vermelho? 

 

 

 

 

 

  



3- Dado o grafo abaixo, qual o caminho com o menor peso partindo do vértice A até chegar                  

ao vértice G? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4- A Polícia recebeu um pedido urgente para intervir numa tentativa de assalto num Banco               

localizado próximo à delegacia. O Comando Operacional deseja conhecer qual será o melhor             

trajeto a tomar, de forma a minimizar o tempo da viagem até o objetivo pretendido. Usando                

um mapa daquela zona da cidade, representado na figura abaixo, e conhecidos os tempos              

(médios, em segundos) necessários para percorrer cada rua, decidiram utilizar o algoritmo            

de Dijkstra para determinar o menor caminho que eles podem percorrer. Sabendo-se que A              

representa a Polícia e I, o Banco, coloque-se no lugar do Comando Operacional e descubra               

qual o caminho mínimo da delegacia até o Banco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 - Sabendo que do vértice A ao vértice E passando pelos vértices B e C o peso  

é igual a 25 e que 3x é igual a 6y, descubra o valor de x e y. 
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Aula 5  
 

 
Levando em consideração o tema abordado na aula, resolva as questões abaixo: 
 
1- Criptografe as palavras abaixo, seguindo o método da transposição: 
 

a) Lua: 
 
 
 
 
 

b) Gato: 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-  Criptografe as frases abaixo, seguindo o método Cerca de Ferrovia: 
 

- EU GOSTO MUITO DE ESTUDAR 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- A CRIPTOGRAFIA FORA DA ERA ONLINE 

 
 
 
 
 



 
3- Conta a história que Júlio César utilizava um código nas mensagens enviadas a seus               
generais, um sistema simples de substituição de uma letra do alfabeto por outra. Esse              
código é chamado de Mensagem Criptografada e para descriptografá-la você precisará           
descobrir um certo padrão na sequência das letras. 
 

a) SDUDEHQV, YRFH GHVYHQGRX R SULPHLUR GHVDILR! 
R: 

 
 
 
 
      b)  KC   WKAESXKC   WO   CEBZBOOXNOW   WESDY   PBOAEOXDOWOXDO. 

R: 
 
 
 
 

  
c) JZ FHWJINYT VZJ FX AJEJX XFT FX UJXXTFX VZJ SNSLZJR JXUJWF             

SFIF VZJ   KFEJR   FX   HTNXFX   VZJ   SNSLZJR   HTSXJLZJ   NRFLNSFW. 
 
R: 
 
 
 
 

 
d) UVZ ZV WVKLTVZ CLY BT WVBJV KV MBABYV, THZ V ZBMPJPLUAL WHYH             

WLYJLILY   XBL   OH   TBPAV   H  MHGLY. 
 

R: 
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1) Qual comando devemos usar para colorir o quadrado indicado em cada uma das 
figura? 

 
a) 

 
 

RESPOSTA: 
 

 
b) 

 
 
 

RESPOSTA: 



 
c) 

 
 
 

RESPOSTA: 
 
 

 
d) 

 
 
 

RESPOSTA: 
 
 

 



2) Dados os comandos a seguir, quais serão os quadrados coloridos? 
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