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O QUE É? 
 

 

                                                           ANAMORFOSE: 

 

Anamorfoses são representações 

distorcidas de figuras que podem ser 

visualizadas em uma superfície refletora 

em forma de cilindros ou cone. 

No estudo de Geometria 

Espacial, no Ensino Médio, existem 

dificuldades de se visualizar desenhos de 

figuras do espaço. A anamorfoses é uma 

maneira de se práticar esta visualização. 

Este procedimento é muito usado 

por vários profissionais, principalmente 

por artistas, projetistas de letreiros para a 

publicidade, sinalização de transito. 

A obra mais conhecida onde 

aparece anamorfose se intitula Os 

Embaixadores de Holbein (1497- 1543).  

 

 

 

 

Pode ser explorado no ensino de 

conteúdos de MATEMÁTICA, em 

conteádos relacionados aos: Sistemas de  

 

Coordenadas, Geometria Plana, 

Geometria Espacial, Funções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA ARTE 

NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 

 

NA PUBLICIDADE 
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O QUE É? 
 

 

                                                           ESTIMATIVA: 

 

Estimativa é o valor aproximado 

de uma certa quantidade. Para estimar 

tais valores são necessários modelos 

matemáticos que auxiliem na 

determinação destes valores. 

Entre os inúmeros modelos 

existentes, um dos mais utilizados é a 

geometria que se ramifica na geometria 

plana e espacial. 

Este procedimento é muito usado 

por vários profissionais, principalmente 

por engenheiros, arquitetos, a polícia 

científica, meteorologia, etc. 

Pode ser explorado no ensino de 

conteúdos de MATEMÁTICA, são eles: 

Geometria Plana, Geometria Espacial. 

Temos os seguintes exemplos:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA ENGENHARIA 

NA POLÍCIA CIENTÍFICA 

 

NA METEOROLOGIA 
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INTRODUÇÃO: O jogo é formado por 

três garrafas distintas, cujas medidas são, 

respectivamente, 800 ml (garrafa A), 500 

ml (garrafa B) e 300 ml (garrafa C), onde 

a garrafa A está cheia e as outras vazias. 

 

OBJETIVO GERAL: O jogo consiste 

em dividir o líquido da garrafa de 800 ml 

em exatamente duas partes iguais, ou 

seja, 400 ml na garrafa A e 400 ml na 

garrafa B, sem jogar água fora e sem usar 

graduação. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Utilizar o 

raciocínio lógico-dedutivo para 

solucionar o problema. Identificar que 

um número par pode ser escrito como a 

soma de dois ímpares, e que o número 

mínimo de jogadas é de 7 (sete) 

movimentos. 

 

 

 

 

REGRAS E PROCEDIMENETOS: 

1º) Não derramar líquido fora das 

garrafas; 

2º) Transferir o líquido da garrafa que 

está cheia para outra até sua capacidade 

máxima e, sobra para a outra garrafa. 

3º) Realizar um único movimento 

(transferência de líquido) por vez; 

4º) Memorizar a quantidade do líquido 

em cada garrafa após cada jogada; 

5°) O jogo termina quando o jogador 

conseguir dividir o líquido em  duas 

partes iguais. 

 

O ENIGMA DAS GARRAFAS 
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JOGO: QUAL É A SENHA? 

 
 

OBJETIVO GERAL: Encontrar uma 

senha escolhida pelo âncora através da 

análise combinatória. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Utilizar os 

cálculos realizados com arranjos e 

permutação para facilitar as opções de 

escolhas. 

 

PROCEDIMENTOS: 

1º) Os dígitos são os números inteiros de 

1 a 6; 

2º) O âncora fornece uma senha, sem que 

o jogador veja; 

3°) O jogador escolhe uma sequência de 

números com quatro dígitos distintos, de 

maneira aleatória, que será sua primeira 

tentativa. 

4°) A cada jogada, realizada pelo 

jogador, o âncora fornece pistas relativas 

aos acertos dos dígitos e, das posições 

dos dígitos.  

5°) As bolinhas vermelhos colocadas no 

tabuleiro são correspondentes aos 

números e as posições corretas e, as 

bolinhas pretas correspondem apenas 

aos números corretos. 

6°) Através das pistas fornecidas o 

jogador deverá analisar as jogadas 

anteriores para tentar descobrir a senha 

correta. 

7°) O jogo termina quando o jogador 

descobre a senha ou quando utiliza as 

nove tentativas sem descobrir a senha. 
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SALTO DA RÃ 

 
O jogo consiste em 11 orifícios ocupadas por 10 rãs, representadas por bolinhas de isopor, sendo 

cinco do lado direito e cinco do lado esquerdo de um orifício vazio. O jogo pode ser construído 

com qualquer quantidade par de rãs. 

Este jogo deve ser praticado de forma individual, no qual o jogador tem a missão passar as rãs 

posicionadas no lado direito do orifício vazio para o lado esquerdo e vice-versa. 

OBJETIVO GERAL: Encontrar um modelo matemática que represente o número mínimo de 

jogadas necessárias para passar qualquer quantidade de rãs do lado direito para o lado esquerdo 

de um orifício vazio e vice –versa, cada lado com a mesma quantidade de rãs.  

OBJETIVO ESPECÍFICO: Encontrar uma equação do 2º grau que descreva o número mínimo 

de movimentos a ser executado pelo jogador levando em conta o número de rãs existentes em 

cada lado a serem transferidas. 

REGRAS: 

1º A primeira jogada consiste em ocupar a casa vazia com uma das rãs mais próxima a ela; 

2º Avançar uma única casa e em uma única direção por jogada; 

3º Não pode voltar uma casa por jogada; 

4º Não pode ter duas ou mais rãs em casas vizinhas antes da finalização do jogo; 

Diante do padrão que existe entre o número de rãs e quantidade de jogadas podemos chegar ao 

seguinte Modelo Matemático: 

𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 2𝑥 Número de jogadas 

𝑥 = 1 3 

𝑥 = 2 8 

𝑥 = 3 15 

𝑥 = 4 24 

𝑥 = 5 35 

 

 


