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Painel de mosaicos 

 

Na escola do AgenteX, foi projetado um painel comemorativo do Dia Internacional da Matemática. 

O painel, de forma quadrada, é composto por mosaicos quadrados. Cada mosaico tem 1 dm2 de área e está 
pintado com uma das seguintes cores - azul, verde, castanho, cor de laranja ou branco.  

No painel: 

− a área com mosaicos azuis é metade da área com mosaicos das restantes cores; 
− a área com mosaicos verdes é um terço da área com mosaicos das restantes cores; 
− a área com mosaicos castanhos é um quarto da área com mosaicos das restantes cores; 
− a área com mosaicos cor de laranja é um quinto da área com mosaicos das restantes cores. 

Qual é o número mínimo de mosaicos brancos necessários para a construção do painel comemorativo do Dia 
Internacional da Matemática? 

 

Explica todas as tuas conclusões. 
Prazo de resposta: 31 de março   
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Investigação: 
1) Investigação enviada pelo Agente MAX010 - David Figueira EBS Dª Lucinda Andrade. 

Para resolver este caso comecei por identificar as frações correspondentes.  
  
Se a área com mosaicos azuis é metade da área com mosaicos das restantes cores, então a área 
azul será 1/3 da área total. 
  
Se a área com mosaicos verdes é um terço da área com mosaicos das restantes cores, então a 
área verde será 1/4 da área total. 
  
Se a área com mosaicos castanhos é um quarto da área com mosaicos das restantes cores, 
então a área castanha será 1/5 da área total. 
  
Se a área com mosaicos cor de laranja é um quinto da área com mosaicos das restantes cores, 
então a área laranja será 1/6 da área total. 
  
Considerando x a parte da área branca, temos: 
  
1/3 + 1/4+ 1/5 +1/6 + x = 1 
  
logo x = 1 - (1/3 + 1/4+ 1/5 +1/6) 
  
        x = 60/60 - (20/60 + 15/ 60 + 12/60 + 10/60) 
  
        x = 60/60 - 57/60  
  
        x= 3/60  
  
        x= 1/ 20 
  
Portanto o número mínimo de mosaicos necessário terá que ser um múltiplo 60, que seja um 
quadrado perfeito. 
  
Portanto o painel quadrado terá um total de 900 mosaicos quadrados. 
  
Como 1/20 são brancos, temos 900/20=45 
  
Resposta: O número mínimo de mosaicos brancos é 45. 
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2) Investigação enviada pelas Agentes MAX287 - Carolina Gonçalves e MAX288 - Maria Silva da EB/PE 
e C. Dr. Alfredo Nóbrega Júnior. 
 

 

 
 


