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Resumo: Neste minicurso apresentamos três atividades para que o professor do Ensino Fundamental e Médio possa 
ensinar a seus alunos demonstrações em Matemática. Sabe-se que as demonstrações infelizmente são pouco 
trabalhadas nas aulas do Ensino Básico e que, muitas vezes, os alunos conhecem teoremas e fórmulas, mas não sabem 
demonstrá-los. As atividades propostas foram desenvolvidas a partir de experiências práticas na sala de aula e desse 
olhar para a dificuldade dos alunos em realizar demonstrações e dos professores em como trabalhá-las. Cada 
atividade elaborada é composta do Guia do Professor, Folha do Aluno e Soluções e Sugestões para o professor, 
constituindo um material de apoio para o profissional que pretende lecionar demonstrações em Matemática. Todas as 
atividades elaboradas foram aplicadas em sala de aula do Ensino Médio e os resultados obtidos serão apresentados no 
decorrer deste minicurso. 
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INTRODUÇÃO 

 
O objetivo deste minicurso é apresentar um material de apoio para o professor de Matemática do Ensino Médio e 

auxiliá-lo na relação de ensino e aprendizagem com os alunos durante o entendimento e a realização de demonstrações 
em Matemática. É muito comum, para os discentes que se deparam com essa disciplina em seu percurso escolar, 
resolverem questões que envolvam fórmulas e teoremas sem entender como foram obtidos ou como podem ser 
demonstrados.  

O ponto de partida para a realização deste trabalho foi minha própria dificuldade em entender e realizar 
demonstrações ao ingressar na graduação de Licenciatura em Matemática na Unicamp. No Ensino Básico apenas 
aplicando fórmulas e usando os teoremas (como o Teorema de Pitágoras) para resolver diversos exercícios, não 
construía processos matemáticos significativos. 

 Ao terminar a graduação e começar a lecionar, outras dificuldades surgiram, tais como auxiliar os alunos a 
entenderem e realizarem as demonstrações necessárias ao desenvolvimento do ensino e aprendizagem da Matemática. O 
estigma da disciplina estar constantemente relacionada a números e a um incompreensível processo lógico-matemático, 
contribui para o distanciamento dos discentes na realização de exercícios mais teóricos. A resistência pode ser quebrada 
com a aplicação de atividades envolvendo demonstrações em Matemática que insiram o aluno na vivência e no 
entendimento da disciplina. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais [2] as finalidades do ensino da Matemática no nível médio 
indicam, como um dos objetivos, levar o aluno a “expressar-se oral, escrita e graficamente em situações matemáticas e 
valorizar a precisão da linguagem e as demonstrações em Matemática.”  

Ainda, segundo as Orientações Curriculares [1], ao final do Ensino Médio, espera-se que os alunos “compreendam 
que a Matemática é uma ciência com características próprias, que se organiza via teoremas e demonstrações; percebam 
a Matemática como um conhecimento social e historicamente construído.”  

Pensando nisso, serão apresentadas três atividades que podem ser aplicadas nas aulas de Matemática do Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio, podendo ser utilizadas também no Ensino Superior, para que o professor possa 
trabalhar com seus alunos diferentes tipos de demonstrações.  

As atividades propostas nesse trabalho são adaptações do material desenvolvido por Katz e Michalowicz [4], e 
fazem parte da minha dissertação de Mestrado, realizado na Unicamp pelo PROFMAT e apresentada em 16 de Agosto 
de 2016.  

Na “Atividade I: O desafio do tabuleiro de damas”, encontramos um algoritmo para provar que o problema não tem 
solução. Tal argumento pode levar o aluno e seu professor a pensarem que não é uma prova matemática, que seria 
sempre necessário a generalização ou uma prova algébrica mais mecânica. Este é um bom exemplo de uma 
demonstração usando algoritmo.  

O que é convincente muda de pessoa para pessoa e se transforma ao longo do tempo. Na “Atividade II: O Projeto 
de Pitágoras” encontramos uma ilustração do livro Chou-Pei Suan-King (ou Ching), escrito na China provavelmente no 
século XII a.C. A ilustração corresponde a uma demonstração para a época. Também para esta atividade propomos uma 
demonstração “sem palavras”. Essas demonstrações apareceram na antiguidade na Grécia, na China e na Índia. Alguns 



matemáticos consideram que os argumentos visuais são provas inaceitáveis, mas concordamos que o desenho pode 
ajudar a entender o porquê uma afirmação é verdadeira e fornecer uma ideia para uma demonstração. 

Na “Atividade III: Equações Quadráticas” apresentamos um modo diferente e interessante de abordar essas 
equações a partir de um contexto histórico, utilizando as proposições 5 e 6 do Livro II do Elementos de Euclides. Essas 
duas proposições são traduzidas algebricamente para obter fórmulas para resolver equações quadráticas dos tipos 
�� + � = �� e �� + �� = � , com � e � números reais positivos. A partir da observação do modo como foram 
traduzidas algebricamente essas proposições, apresentamos um método que possibilita resolver quaisquer equações 
quadráticas.  

 
1. ATIVIDADE I: O DESAFIO DO TABULEIRO DE DAMAS 
 

Um quebra-cabeça?  Um jogo?  Uma prova? 
 

“A história do jogo de damas pode ser rastreada até o berço da civilização, onde vestígios da mais antiga forma do 
jogo foram descobertos em uma escavação arqueológica na antiga cidade de Ur, no sul da Mesopotâmia, atual Iraque.  
Usando uma placa ligeiramente diferente, ninguém tem certeza das regras exatas do jogo que foi datado em 3000 aC.” 
[5] 

O  jogo de damas atual parece ter suas origens na França durante o século XI.  
 

O desafio do tabuleiro de damas 
 

Em um tabuleiro de damas com oito quadrados em cada lado, totalizando 64, remova dois quadrados, um do canto 
superior esquerdo e um do canto inferior direito, restando 62 quadrados. O retângulo que cobre exatamente dois 
quadrados lado a lado do tabuleiro é chamado de dominó. 

É possível dispor os 31 dominós de modo que eles cubram todos os 62 quadrados do tabuleiro? 
Se a sua resposta for sim, descreva o padrão que funciona. Se for não, prove que nenhum padrão vai funcionar. 
 

Agora é com você! Boa Sorte! 
 
2. ATIVIDADE II:  O PROJETO DE PITÁGORAS 
 

Pitágoras nasceu possivelmente no ano de 570 a.C na ilha de Samos, na região da Ásia Menor e provavelmente 
morreu em 497 ou 496 a.C. Ele foi uma figura influente, porém misteriosa da Matemática, pois não existem relatos 
originais sobre a sua vida e seus trabalhos.  

Segundo Tatiana Roque [8] (p.98) “é frequente encontrarmos referências a Pitágoras como um dos primeiros 
matemáticos gregos”, porém, segundo a autora “essa afirmação é hoje questionada pelos historiadores”, pois evidências 
mostram que havia uma matemática grega antes dos pitagóricos.  

A Irmandade Pitagórica, uma sociedade fundada por Pitágoras, era formada por seguidores que entediam seus 
ensinamentos e também contribuíam com novas ideias. Membros desta irmandade se envolveram em matemática, 
porém não sabemos exatamente de que forma e o quanto. No século V a.C o pensamento geométrico e técnico já estava 
desenvolvido, porém não temos como saber se os pitagóricos contribuíram para isso.  

Tatiana reitera [8] (p.100): “Se existiu uma “matemática pitagórica”, tratava-se de uma prática bastante concreta”, 
pois segundo ela “os pitagóricos não separavam os números do mundo físico”.   

Eles descreviam fenômenos naturais por meio de equações matemáticas, e uma das ligações que perceberam foi a 
relação fundamental entre a harmonia da música e a harmonia dos números. 

Você com certeza já estudou o Teorema de Pitágoras, que diz que “ num triângulo retângulo o quadrado da 
hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos”. Mas você sabia que existem evidências de que este famoso 
teorema já era conhecido e utilizado muito antes da época do próprio Pitágoras? 

Há muitas maneiras de demonstrar o Teorema de Pitágoras, e existem até livros totalmente dedicados ao assunto. 
Nesta atividade vamos trabalhar algumas demonstrações desse teorema e resultados obtidos a partir dele. 
 
2.1 . Atividade 1: 
 

A primeira demonstração do Teorema de Pitágoras que vamos trabalhar é conhecida como “prova chinesa”, pois a 
figura abaixo é encontrada no livro Chou-Pei Suan-King (ou Ching), escrito na China provavelmente no século XII a.C, 
e sugere uma demonstração do Teorema de Pitágoras para um triângulo específico (de lados 3, 4 e 5). Vale ressaltar que 
a prova que vamos realizar corresponde a afirmação: a área do quadrado construído sobre a hipotenusa é igual à 
soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos.  

 
 



Figura 1: Ilustração do livro Chou Pei Suan Ching. 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Observe a figura a seguir: 
 

Figura 2: Quadrado DEFG. [5] (p.153) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Considere o quadrado DEFG com lados medindo (� + �). São marcados nos lados desse quadrado os pontos K, L, 

M e N tais que: 
KE = LF = MG = ND = �, e DK = EL = FM = GN = �.  
Os quatro triângulos NDK, KEL, LFM e MGN são congruentes pelo caso LAL. Desse modo, obtemos que NK = 

KL = LM = MN = �. Portanto o quadrilátero NKLM é um quadrado, pois seus quatro lados são congruentes e cada um 
de seus ângulos é reto. 

Assim a área do quadrado DEFG é a soma das áreas dos quatro triângulos congruentes com a área do quadrado 
KLMN.  

 
Agora é com você! 

 
1. Expresse a área do quadrado DEFG em função de � e �. (Lembre-se que o lado do quadrado é (� + �).). 
 
2. Expresse a área do quadrado DEFG como a soma das áreas dos quatro triângulos congruentes com a área do 

quadrado KLMN. (Obs.: a expressão ficará em função de �, � e �). 
 
3.  Iguale as expressões obtidas nos itens 1 e 2, e simplifique o que for possível. O que você obteve?  

 
4. Essa demonstração também pode ser realizada do modo que chamamos “demonstração sem palavras” (Recorte e 

cole). 
a) Recorte os quatro triângulos da figura que está na próxima folha. 
 



Figura 3: Demonstração sem palavras 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Reorganize e cole no quadrado abaixo os triângulos recortados de modo a obter dois retângulos com 
dimensões	� e �, e dois quadrados: um com lado � e outro com lado �.  
 

Figura 4: Demonstração sem palavras 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c) Observando as figuras dos itens a e b, o que você conclui? 

 

 



 

2.2 . Atividade 2: 
 

A figura apresentada abaixo é o triângulo retângulo ABC. Em cada um dos lados desse triângulo retângulo foi 
construído um quadrado.  

Mostraremos que a área do quadrado construído sobre o lado � é igual à soma das áreas dos quadrados construídos 
sobre os lados � e �.  

 
Agora é com você! 

 
1. Recorte da figura abaixo o quadrado de lado � e os quatro quadriláteros que constituem o quadrado de lado �.   

 
Figura 5: Demonstração sem palavras 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Organize essas 5 peças sobre o quadrado de lado � e cole na figura abaixo: 

 
Figura 6: Demonstração sem palavras 4. 

 
 

 

 

 

 

 



3. Observando as figuras dos itens 1 e 2, o que você conclui? 
 

Entenda o porquê deu certo! 
 

Os critérios de recorte da figura serão nossas hipóteses na demonstração e as diagonais pontilhadas nos ajudarão na 
visualização. 
 

Figura 7: Demonstração sem palavras 5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considere o quadrado de lado AC e encontre o centro M desse quadrado. 
Trace retas paralelas aos lados do quadrado de lado AB passando por M, dividindo o quadrado de lado AC em 

quatro quadriláteros. 
 

Demonstração: 
 

Para montar o quadrado de lado AB reorganizamos o quadrado de lado BC e os quatro quadriláteros que compõe o 
quadrado de lado AC, colocando o quadrado de lado BC no centro. 

Esses quatro quadriláteros que compõe o quadrado de lado AC são congruentes, pois os lados DF e EG resultaram 
da rotação das diagonais, mantendo a área das figuras.  

Observe também que AB = FD e AF = BD pois são lados opostos de um paralelogramo.  
Além disso, DM = MF = EM = MG com comprimento igual à metade do lado do quadrado de lado AB. 
Como os quatro quadriláteros possuem um ângulo reto, eles se encaixam no quadrado de lado AB, como podemos 

ver na figura. 
Desse modo, o quadrado restante no interior do quadrado de lado AB tem de fato lado BC, pois BD – CD= BC e 

BD = AF. 
 

 

 

 



2.3 . Atividade 3: 
 

Use o teorema de Pitágoras para provar que na figura abaixo a área do semicírculo maior é igual à soma das áreas 
dos outros dois semicírculos, ou seja:  

��	= ��	+ ��	 
 

Figura 8: Semicírculos sobre os lados do triângulo retângulo ABC. 
 
 

 

 

 

 

 

  

2.4 .  Atividade 4: 
 

Há muitos problemas que podem ser resolvidos usando o Teorema de Pitágoras. Lembre-se que para qualquer 
triângulo retângulo:  
 

(Cateto)² + (Cateto)² = (Hipotenusa)² 
 

Figura 9: Triângulo retângulo  ABC. 
 

 

 

 

 

 

1. Observe e complete a tabela abaixo: 
 

Tabela 1: Construção de segmentos perpendiculares 
 

Considere que o segmento de reta ao lado tem 
comprimento 1. 

 
1 

                                                 
Construa, usando o esquadro, um segmento de reta com 
comprimento igual a 1 perpendicular ao primeiro. 
Depois ligue as extremidades desses dois segmentos 
obtendo um triângulo retângulo e usando o teorema de 
Pitágoras, obtenha o comprimento m da hipotenusa 
desse triângulo. 
 
m =  

 
 
   
    
                              
                           

1 
 
 



Construa ao lado um segmento de reta de comprimento 
1 perpendicular ao de comprimento m. 
  
Ligando as extremidades obtemos um novo triângulo 
retângulo com hipotenusa n. Usando o teorema de 
Pitágoras, obtenha o comprimento n da hipotenusa 
desse triângulo. 
 
n =  

 
   
      
 
 
  
                   

1 
 

 
2. Siga este padrão e explique:  

  
a) Como podemos construir um segmento de reta de comprimento √4 = 2 ? Faça o desenho. 
 
b) E um segmento de reta de comprimento √5? Faça o desenho. 
 
c) Quantos triângulos precisam ser desenhados dessa maneira para construirmos um segmento de reta de comprimento 
√101 ? Explique seu raciocínio. 
 
d) Com régua e compasso transporte para a reta real os segmentos de comprimentos: 1, √2 ,  √3,  2 e √5, obtidos nos 
itens anteriores.  
 

Figura 10: Reta real 
 
 

     0 
 

3. ATIVIDADE III:  EQUAÇÕES QUADRÁTICAS 
 
Problemas envolvendo equações quadráticas já apareciam em textos escritos pelos babilônios há quase quatro mil 

anos atrás. “Nesses textos o que se tinha era uma receita (escrita em prosa, sem uso de símbolos) que ensinava como 
proceder para determinar as raízes em exemplos concretos com coeficientes numéricos.” [6]  

Nesta atividade vamos trabalhar a resolução de equações quadráticas a partir de duas proposições do Livro II do 
Elementos de Euclides.   

 
Livro II, Proposição 5 (II-5) do Elementos de Euclides: 
“Se uma linha reta for dividida em duas partes iguais e em outras duas desiguais, o retângulo compreendido pelas 

partes desiguais, juntamente com o quadrado da parte entre as duas seções, será igual ao quadrado da metade da linha 
proposta.” [7] 

 
Vamos explicar esta proposição de modo mais compreensível. Considere o segmento de reta AB. Sejam C o ponto 

médio de AB e D algum ponto entre C e B, como na figura abaixo: 
 

Figura 11: Segmento de reta AB. 
 

 

 

Ou seja, AB foi dividido em dois segmentos iguais AC e CB e em dois segmentos desiguais AD e DB. Assim 
temos “o retângulo compreendido pelas partes desiguais”, isto é, o retângulo de lados AD e DB, “o quadrado da parte 
entre as duas seções”, isto é, o quadrado de lado CD e “o quadrado da metade da linha proposta”, ou seja, o quadrado de 
lado BC. 

A proposição afirma que a soma das áreas do retângulo de lados AD e DB e o quadrado de lado CD é igual à área 
do quadrado de lado BC. Para provar isso, precisamos adicionar quadrados e retângulos ao segmento AB, como na 
figura a seguir: 
 

 

 

 



 

Figura 12: Figura da Proposição II-5. 
  
 
 

 

 

 

 
 
Para construir o retângulo de lados AD e DB, tomamos o lado AK de modo que  AK = DB, obtendo o retângulo 

ADHK. Para desenhar o quadrado de lado CD, prolongamos DH e marcamos sobre ele o ponto G, de tal modo que      
HG = CD. Como LH = CD, obtemos o quadrado LHGE.  

Finalmente, uma vez que BC = CD + DB, temos: 
CE = CL + LE = AK + HG = DB + CD = BC. 

Portanto, BCEF é um quadrado de lado BC. 
 
Para provar a Proposição II-5 de Euclides, é mais fácil enumerar os cinco retângulos como na figura abaixo:   
 

Figura 13: Figura enumerada da Proposição II-5. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
O retângulo de lados AD e DB consiste nas regiões enumeradas 1 e 2; o quadrado de lado CD é a região 4, e o 

quadrado de lado BC é composto por quatro regiões: 2, 3, 4 e 5. 
Devemos mostrar que a soma das áreas das regiões 1, 2 e 4 é igual à soma das áreas das regiões 2, 3, 4 e 5. 

Observando a figura vemos que basta mostrar que a área da região 1 é igual a soma das áreas das regiões 3 e 5. 
A região 1 é um retângulo de lados AC e AK. As regiões 3 e 5 juntas, formam um retângulo de lados DB e BF. 

Sabemos que AK = DB, por construção. Além disso, BF = BC, portanto AC = BF. Daí as áreas dos dois retângulos são 
de fato iguais e a Proposição II-5 de Euclides foi provada. 

Este resultado é importante no processo algébrico de resolver equações quadráticas.  
Agora, vamos desenvolver a partir da Proposição II-5 o processo de resolução de equações quadráticas da forma 

�� + � = ��, com � e � números reais positivos. Essa proposição pode ser traduzida algebricamente da seguinte forma: 

Suponha que AB = �. Logo CA = CB = 
�
�. Seja DB = �. Então temos: AK = �, AD = � − �, e CD = 

�
� −	�. A área 

do retângulo ADHK é (� − �). �, a área do quadrado LHGE é ��� − ��
�
, e a área do quadrado BCEF é igual a ����

�. A 

Proposição II-5 afirma algebricamente, que: 
 

 (� − �). � + ��� − ��
�
 = ����

�
     (*)  

 
Vamos usar (*)  para resolver a equação quadrática: �� + 24 = 10�. Podemos reescrever a equação como, 10� −

�� = 24 ou	(10 − �). � = 24. Tomando � = 10 e o valor	24 para (10 − �). �  em (*) , temos: 
 

24 + (5 − �)� = 25 
(5 − �)� = 25 − 24 
(5 − �)� = 1 



 
Assim,	(5 − �) = 1 , portanto � = 4 é a solução desta equação.  
Observe que se essa equação não estiver relacionada a um contexto geométrico, como no exemplo acima, então 

podemos tomar (5 − �) = −1 e portanto � = 6 também é uma solução desta equação. 
 
Podemos aplicar esse método para o caso geral: �� + � = ��, com � e � números reais positivos. Como no 

exemplo, primeiro reescrevemos a equação como �� − �� = �, ou, (� − �). � = �  . Substituindo em (*) : 
 

� + ��� − ��
�
 = ����

�
. 

Podemos reescrever como: 

��� − ��
�
 =  ����

� − � . 
Temos: 

��� − ��	= ±!����
� − 	c . 

Ou, finalmente: 

�	= 
�
� ± !����

� − 	# . (1) 

 
Exercícios- Parte 1: 
 
Use a fórmula obtida para resolver no conjunto dos números reais as equações: 
 
a) �� + 15 = 8�  
b) �� + 3 = 4�  
c) �� + 24 = 11�  
d) �� + 5 = 10�  
e) �� + 7 = 9�  
f) �� − 6� + 8 = 0  
g) �� + 6 = 2�  (O que acontece neste caso? Generalize.) 
 

E se a equação for �� + �� = �, com � e � números reais positivos, como podemos resolvê-la?  
 
Observe a Proposição II-6 do Elementos de Euclides: 
“Se uma linha reta for dividida em duas partes iguais e uma linha reta é adicionada a ela, o retângulo compreendido 

pela linha reta com a linha reta adicionada e a linha reta adicionada, juntamente com o quadrado da metade, será igual 
ao quadrado da metade da linha proposta com a linha reta adicionada.” 

 
Vamos explicar esta proposição de modo mais compreensível. Considere o segmento de reta AB. Sejam C o ponto 

médio de AB e BD o segmento de reta adicionado a AB, como na figura abaixo: 
 

Figura 14: Segmento de reta AB. 
 
 

  

 
Ou seja, AB foi dividido em dois segmentos iguais: AC e BC. Em seguida, um novo segmento BD é adicionado a 

AB. Observando a figura, responda: 
 
1. Temos “o retângulo compreendido pela linha reta com a linha reta adicionada e a linha reta adicionada”.  Quais 

são os lados desse retângulo? 
2. Em seguida, temos “o quadrado da metade”. Qual é o lado desse quadrado? 
3. Finalmente, temos o “quadrado da metade da linha proposta com a linha reta adicionada”. Qual é o lado desse 

quadrado?  
 

 
 

 



   

A proposição afirma que a soma das áreas das duas primeiras destas regiões é igual à área da última região. Para 
provar isso, precisamos adicionar quadrados e retângulos ao segmento AD, e para facilitar a prova vamos enumerar as 
regiões, como na figura abaixo: 

 
Figura 15: Figura enumerada da Proposição II-6. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Observando a figura, responda: 
 

4. A soma das áreas das duas primeiras regiões indicadas na proposição é a soma das áreas de quais regiões 
numeradas?  
5. O último quadrado consiste em quais regiões numeradas? 
6.  Prove a Proposição II-6.  
 

Agora vamos desenvolver a partir da Proposição II-6 o processo de resolução de equações quadráticas da forma 
�� + �� = �, com � e � números reais positivos. Esta proposição pode ser traduzida algebricamente da seguinte forma: 

Suponha que AB = �. Logo AC = BC = 
�
�. Seja DB = �. A Proposição II-6 afirma algebricamente, que: 

 

(� + �). � + ����
�
 = ��� + ��

�
 (**) 

 
7. Utilize (**)  para resolver a equação quadrática: �� + 10� = 24.  
Dica: Reescreva a equação como	(10 + �). � = 24. Tome � = 10 e o valor 24 para	(10 + �). �   em (**) . 

 
Podemos aplicar esse método para o caso geral:	�� + �� = �, com � e � números reais positivos. Como no 

exemplo, podemos reescrever a equação como (� + �). � = �. Substituindo em (**) : 
 

� + ����
�
 = ��� + ��

�
. 

Temos: 

�
� + �	= ±!����

� + 	c .  
 

Ou, finalmente 

�	= − �
� ± !����

� + 	# .     (2) 

 

Exercícios- Parte 2: 

Use a fórmula obtida para resolver no conjunto dos números reais as equações: 
a) �� + 4� = 45  

b) �� + 8� = 9  

c) �� + 5� = 24  

d) �� + 6� = 18  

e) �� + 4� = 3  



E para resolvermos a equação: �� + 10� + 24 = 0 ?  
Repare que se reescrevermos esta equação como no exemplo da Proposição II-5 obtemos: �� + 24 = −10�.  Neste 

caso � = −10, e como a fórmula (1) é válida apenas para � e � números reais positivos, não podemos determinar as 
raízes desta equação por essa fórmula.  

O mesmo acontece se reescrevermos a equação conforme proposto na questão 7 da Proposição II-6, pois teríamos: 
�� + 10� = −24 e neste caso � = −24, portanto não podemos usar a fórmula (2). 

Devemos então encontrar uma fórmula que possibilite resolver equações para  � e  � números reais negativos. 
Observe que as equações �� + � = �� e �� + �� = � foram reduzidas numa equação da forma (� + ')� + ( = 0, 

em que ' e ( são constantes à determinar. 
Para resolvermos a equação: �� + 10� + 24 = 0, vamos reduzi-la a seguinte forma: (� + ')� + ( = 0	, em que ' e 

( são constantes à determinar. Assim: 
�� + 10� + 24 = 0 

�� + 10� + 24 = (� + ')� + ( 
�� + 10� + 24 = �� + 2'� + '� + ( 

 
Obtemos:                   2' = 10   e     '� + ( = 24 
                                      ' = 5    e    25 + ( = 24 
                                                                 ( = −1 
 
Logo:                   �� + 10� + 24 = (� + 5)� − 1 
 
E assim:                       (� + 5)� − 1 = 0	

																																																	(� + 5)� = 1. Portanto � = −6 ou � = −4. 
 

Exercícios - Parte 3: 
 
a) Resolva, no conjunto dos números reais, a equação: �� − 10� − 24 = 0, seguindo o procedimento do exemplo 
anterior. 
b) Obtenha uma fórmula para resolver a equação: �� + �� + � = 0, para quaisquer valores reais de � e �, seguindo o 
procedimento do exemplo anterior. 
c) Obtenha uma fórmula para resolver a equação: ��� + �� + � = 0, com � ≠ 0, para quaisquer valores reais de � e �, 
seguindo o procedimento do exemplo anterior. Dica: Divida todos os coeficientes por �. 
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