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Resumo 
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INTRODUÇÃO 
 

O Centro Estadual de Educação Básica de Jovens e Adultos Herbert de Souza, 

funciona nas dependências do Colégio Estadual Rui Barbosa, no município de Londrina, 

norte do Paraná e seu funcionamento se dá nos turnos vespertino e noturno. 

Neste projeto o objeto de estudo é a Avaliação em Educação Matemática na 

Educação de Jovens e Adultos - EJA, será implementado no 2° semestre de 2015, no 

CEEBJA – Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos Herbert de Souza, 

nas aulas de matemática (atendimento coletivo e/ou individual) do período noturno. O 

trabalho busca fazer a recuperação de estudos por meio de uma Prova em Fases que 

oportuniza a aprendizagem dos educandos em matemática. 

Este trabalho constará do desenvolvimento, e respectivo relato, de uma experiência 

com a utilização de uma prova em fases como instrumento da avaliação como uma 

oportunidade de aprendizagem, utilizada, nesse caso, como recurso para a recuperação 

de estudos, em uma turma da Educação de Jovens e Adultos. 

 

1. JUSTIFICATIVA  
 

 

 

Segundo as Diretrizes Curriculares da EJA  

[...] compreender o perfil do educando da educação de jovens e adultos 
(EJA) requer conhecer sua história, cultura e costumes, entendendo-o 
como sujeito de diferentes experiências de vida e que em algum momento 
afastou-se da escola devido a fatores sociais, econômicos, políticos e/ ou 
culturais (PARANÁ, 2006, p. 29). 
 

As turmas do CEEBJA Herbert de Souza de Londrina são compostas por 

comerciantes, comerciários, donas de casa, trabalhadores da construção civil, 

funcionários públicos dentre outros que, por diferentes motivos: socioeconômicos, 

culturais, geográficos, por essas e outras razões não conseguiram concluir sua 

escolaridade. Pretende-se com esse estudo possibilitar ao educando a construção do 

conhecimento matemático, explorar e aproveitar os conhecimentos que já possui, dando-

lhe a oportunidade de realizar a avaliação também para aprender, avaliação que em 

algum momento de sua vida foi instrumento de exclusão.  

Segundo as diretrizes curriculares da Educação de Jovens e Adultos (PARANÁ, 

2006, p. 40)  

[...] No tocante a avaliação, a história da educação no Brasil salienta um 
quadro em que muitos são excluídos, alguns nem chegam a participar do 
processo educativo e há outros tantos que, por falta de adaptação ou 
metodologias adequadas, desistem e engrossam as filas dos 



marginalizados socialmente. Esse sistema avaliativo, de caráter 
excludente, seletivo e classificatório tem origem nas percepções trazidas 
pelos jesuítas nos séculos XVI e XVII, e foi consolidado ao longo do tempo, 
permanecendo até hoje nas práticas de muitas escolas.  

 

Busca-se através da análise da produção escrita investigar as dificuldades que o 

aluno adulto encontra em sistematizar seu conhecimento, os erros serão analisados e 

tomados como um caminho para o processo ensino e aprendizagem.  

Conforme Ponte (2000) a prova em fases teve origem na Holanda, trata-se de uma 

prova escrita aplicada aos alunos em momentos distintos. A partir desses momentos o 

professor analisa a produção escrita dos alunos, tece considerações a respeito das 

resoluções apresentadas, que funcionam como intervenções escritas, sem menção de 

certo ou errado. O aluno interpreta e decide o caminho que deve seguir, tanto na 

produção escrita, como em seus estudos.  

É frequente as provas provocarem medo, angústia e punição. Muitos educandos da 

EJA dizem terem interrompido seus estudos anteriormente, por não conseguirem sucesso 

ao realizar as provas de matemática, por vezes, reprovando mais de uma vez na 

disciplina. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação de Jovens e Adultos 

[...] o currículo orienta a ação pedagógica, ele deve expressar o interesse 
dos educadores e educandos: oferecer os conhecimentos necessários 
para a compreensão historica da sociedade; usar metodologias que deem 
voz a todos os envolvidos nesse processo e  adotar uma avaliação que 
encaminhe para emancipação (PARANÁ, 2006, p. 34). 
 

A prática avaliativa como oportunidade de aprendizagem é utilizada e defendida em 

alguns dos trabalhos desenvolvidos por participantes do GEPEMA1 - Grupo de Estudos e 

Pesquisa em Educação Matemática e Avaliação. Esse grupo toma a avaliação como 

prática de investigação e oportunidade de aprendizagem, perspectiva essa defendida na 

medida em que permite, ao professor rever sua ação e suas escolhas didáticas e, aos 

alunos, suas estratégias de estudo. 

A Deliberação n°007/99 do Conselho Estadual estabelece que: 

Art. 1.° A avaliação deve ser entendida como um dos aspectos do ensino 
pelo qual o professor estuda e interpreta os dados da aprendizagem e de 
seu próprio trabalho, com as finalidades de acompanhar e aperfeiçoar o 
processo de aprendizagem dos alunos, bem como diagnosticar seus 
resultados e atribuir-lhes valor. 
 
Art. 3.° - A avaliação do aproveitamento escolar deverá incidir sobre 
o desempenho do aluno em diferentes situações de aprendizagem. 
 

                                                
1 www.uel.br/grupo-estudo/gepema/  

http://www.uel.br/grupo-estudo/gepema/


Art. 6.°- Para que a avaliação cumpra sua finalidade educativa, 
deverá ser contínua, permanente e cumulativa.  
 
Art. 13 - A recuperação de estudos deverá constituir um conjunto 
integrado ao processo de ensino, além de se adequar às dificuldades dos 
alunos. 
 
Art. 18 - A avaliação final deverá considerar, para efeito de 
promoção, todos os resultados obtidos durante o período letivo, incluída a 
recuperação de estudos. 

 
Com isso, justifica-se apresentar um instrumento de avaliação que sirva tanto para 

a aprendizagem quanto para a recuperação de estudos para o aluno seguir aprendendo.  

 

2.PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Este trabalho constará do desenvolvimento, e respectivo relato, de uma experiência 

com a utilização de uma prova em fases como instrumento da recuperação de estudos, 

em aulas de matemática na Educação de Jovens e Adultos. 

 

3.OBJETIVOS 

 

 3.1 OBJETIVO GERAL 

Apresentar a prova em fases como instrumento de avaliação (tomada como mais 

uma oportunidade de aprendizagem) utilizada como recurso para a recuperação de 

estudos, em uma turma da Educação de Jovens e Adultos.   

 

 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conhecer como os educandos lidam com tarefas de matemática.                     

 Oportunizar aos alunos um trabalho com uma prova em fases como recurso para a 

recuperação de estudos e para a regulação da aprendizagem. 

 Incentivar o aluno a buscar informações em livros e outras fontes com o intuito de 

se preparar para a próxima fase da prova.  

 Trabalhar de forma diferenciada com uma prova escrita como oportunidade de 

aprendizagem procurando promover o avanço e estimular a confiança em relação à 

aprendizagem. 

 



 4-FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

De acordo com as Diretrizes Curriculares da EJA (2006 p. 43) 

[...]o processo avaliativo como parte integrante da práxis pedagógica deve 
estar voltado para atender as necessidades dos educandos, considerando 
o seu perfil e a função social da EJA, isto é, o seu papel na formação da 
cidadania e na construção da autonomia.  

 

Segundo Buriasco e Soares (2008, p. 110) a avaliação da aprendizagem 

matemática deve ser vista como um processo de investigação, uma atividade 

compartilhada por professores e alunos, de caráter sistemático, dinâmico e contínuo. 

No processo avaliativo, é necessário que o professor faça uso da 
observaçao sistemática para diagnosticar as dificuldades dos alunos e criar 
oportunidades diversificadas para que possam expressar seu 
conhecimento (PARANÁ, 2008, p. 69) 

  
A avaliação como parte do processo de ensino e de aprendizagem requer que seja 

exercida continua e permanentemente, ao longo de toda ação de formação, tendo como 

meta preparar, orientar, aperfeiçoar a ação do estudante e do próprio professor. Torná-la, 

portanto, formativa, segundo Buriasco2 (2014). 

Segundo Hadji (1994), podemos ter três tipos de avaliação a serem consideradas, 

no decorrer de um processo de ensino e aprendizagem. A avaliação somativa que ocorre 

depois da ação de formação e visa classificar, situar, informar o aluno sobre o seu 

desempenho escolar. A avaliação diagnóstica ocorre antes da ação de formação e 

investiga os conhecimentos dos educandos, tem função orientadora. A avaliação 

formativa que será utilizada para o encaminhamento desse estudo, ocorre durante a ação 

de formação, sua função é regular o processo de ensino e aprendizagem, fornecendo 

informações para os educandos sobre o seu desempenho onde ele poderá reconhecer e 

corrigir seus próprios erros e ao professor retomar ou caminhar com a pratica adotada. 

A interação entre professor e aluno no processo de regulação da aprendizagem se 

faz por meio da comunicação gerada entre eles, através do diálogo escrito. O feedback é 

importante neste processo e caracteriza-se como uma forma de (re)orientar o processo de 

ensino e aprendizagem e possibilitar a autoavaliação tanto do aluno, quanto do professor.  

Nagy-Silva (2005, p.29) diz que para o aluno, a avaliação vem regular sua 

aprendizagem, orientado-o para que tenha autonomia para detectar suas dificuldades e 

tentar saná-las; e para o professor, a avaliação leva a repensar e analisar as estratégias 

utilizadas pelos alunos e também reorientar sua prática pedagógica. 

Segundo Buriasco (2004) , o professor torna-se parceiros de seus alunos na busca 

                                                
2
  Notas de aula da disciplina 2MAT035 ministrada para o 2º. Ano da Licenciatura em Matemática da 

Universidade Estadual de Londrina em 2014. 



de aprender matemática na escola, considerando que educar pela matemática é um ato 

de opção, compromisso e solidariedade. 

 
 

5-ESTRATÉGIA DE AÇÃO  

 

Essa unidade didática apresenta o relato de um trabalho em desenvolvimento com 

a utilização de uma prova em fases como recurso para a recuperação de estudos. Esse 

recurso foi escolhido porque permite ao professor rever sua ação e suas escolhas 

didáticas e, permite aos alunos rever e, se necessário, redirecionar suas estratégias de 

estudo.  

Estão envolvidos nessa proposta, os alunos de uma turma da EJA nas aulas de 

matemática, do atendimento Coletivo e/ou Individual, período noturno. 

As informações coletadas serão analisadas tomando como base a fundamentação 

teórica elaborada durante o segundo período do Programa de Desenvolvimento 

Educacional (PDE).  

Foi elaborada uma prova com questões abertas adaptadas de documentos 

públicos da Prova Brasil 2009, do Programa de Avaliação do Sistema Educacional do 

Estado do Paraná - AVA 2002 e do PISA3, que envolvem conteúdos referentes à 

matemática do Ensino Fundamental.  

O aluno tem duas aulas para cada fase da prova, ou seja, duas aulas de 50 

minutos. Preliminarmente, foi feita uma exposição para os alunos da turma de como o 

trabalho seria desenvolvido em sala, informando também que a prova seria realizada em 

várias fases. A quantidade de fases depende da produção escrita contida na resolução de 

cada questão e das intervenções feitas pelo professor.   

Na primeira fase o aluno foi instruído a ler atentamente cada uma das questões e 

só depois então resolvê-las individualmente sem qualquer intervenção do professor, de 

algum colega ou de material escolar. Terminado o tempo as provas foram recolhidas. 

Recolhidas as provas, o professor analisa as resoluções, coloca questionamentos 

para o aluno, tece considerações a respeito das resoluções apresentadas, que funcionam 

como intervenções escritas, sem menção de certo ou errado. O aluno interpreta e decide 

o caminho que deve seguir tanto na produção escrita nessa prova, como em seus 

estudos. Ao julgar oportuno, o professor pode indicar livros, sites, sugerir atendimentos 

individuais (MENDES, 2014). 

                                                
3Disponível em: http://download.inep.gov.br/download/internacional/pisa/Itens_Liberados_Matematica.pdf Acesso em 
14/07/2015 

http://download.inep.gov.br/download/internacional/pisa/Itens_Liberados_Matematica.pdf


A segunda fase se inicia no momento em que o professor devolve a prova com 

questionamentos, comentários para o aluno ler, analisar e responder, bem como, resolver 

questões que ainda não havia resolvido. Desse modo, é escolha do aluno o caminho que 

segue a partir das intervenções escritas feitas pelo professor em cada fase (MENDES, 

2014). 

Novamente o professor recolhe as provas, analisa as resoluções, coloca 

questionamentos para o aluno, tece considerações a respeito das resoluções 

apresentadas e devolve para que o aluno retome suas resoluções e as novas 

intervenções. E assim as fases da prova se sucedem.  

 

5-A prova  

A prova contém uma folha de rosto com orientações para a realização da prova, 

bem como um quadro a ser preenchido pelo aluno para sua identificação. Contém 13 

questões e cada uma foi colocada em uma folha, para que frente e verso possam ser 

utilizados nas resoluções e para a intervenção escrita da professora em cada fase. 

 

Quadro 01 – Descrição/classificação das questões que compõem a prova em fases  

Conteúdos 
Estruturantes 

Conteúdos 
Básicos 

Intenções/Expectativas 

Geometrias 
Geometria Plana e 

Espacial 

Identificar as propriedades comuns e 
diferenças entre poliedros e corpos 
redondos, relacionando figuras 
tridimensionais com suas planificações. 

Grandezas e 
medidas 

Medidas 

Estimar a medida de grandeza utilizando 
unidades de medida convencionais ou 
não. 
Resolver os problemas significativos 
utilizando unidades de medidas 
padronizadas. 
Estabelecer relação entre unidades de 
medida de tempo. 
Resolver uma situação do cotidiano com 
valor decimal. 

Números e 
operações 

Sistema de 
Numeração, 

Números Naturais, 
Números 

Fracionários e 
Números decimais 

Reconhecer e utilizar as características 
de numeração decimal, tais como 
agrupamento e trocas na base 10 e valor 
posicional. 
Identificar a localização de números 
naturais na reta numérica.  
Identificar a fração como a representação 
que pode estar associada a diferentes 
significados. 

Tratamento da 
Informação 

Dados, tabelas, 
gráficos 

Ler as informações e dados 
apresentados em tabelas e gráficos. 



Comparar informações apresentadas em 
gráfico de colunas, buscando uma 
estimativa de regularidade nessas 
informações. 
Resolver problemas envolvendo variação 
proporcional. 
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APÊNDICE 1 

QUESTIONÁRIO PARA O PERFIL DO ALUNO 

 



Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos Herbert de Souza 

PERFIL DO ALUNO 2015 
 

Data de nascimento:___/___/_____  

Bairro onde mora:_____________ Cidade:____________________ 

 

1) Idade: (  ) 15 a 17 anos   (  ) 18 a 24 anos   (  ) 25 a 34 anos     (  ) 35 a 44 anos   (  ) 45 

a 54 anos  (  ) 55 a 65 anos  (  ) outra ______ 

2) Estado Civil: (  ) solteiro(a)   (  ) casado(a)   (  ) união estável   (  ) viúvo(a)     (  )  

divorciado(a)    (  ) outro_________ 

3) Tem filhos (  ) não   (  ) sim   quantos:_______ idade:________ 

4) Meio de locomoção até a escola: (  ) ônibus   (  ) moto   (  ) carro     (  ) bicicleta   (  ) a 

pé   (  ) outro____________ 

5) Até que ano você estudou antes de matricular no CEEBJA? 

(  ) 6°ano   (  ) 7°ano   (  ) 8°ano   (  ) 9°ano    (  ) 1°ano ensino médio (  ) 2º ano ensino 

médio 

6) Quanto tempo ficou sem estudar antes de freqüentar a EJA? 

(  ) por nenhum período   (  ) de 1 a 3 anos   (  ) de 4 a 5 anos   (  ) 6 a 10 anos   (  ) 11 a 

20 anos   (  ) mais de 21 anos          outro _________ 

7) Por que você decidiu voltar estudar? 

(  ) Buscar novos conhecimentos e realização pessoal. 

(  ) Buscar novos conhecimentos e exigência do trabalho. 

(  ) Necessidade de ajudar os filhos. 

(  ) Para vestibular/concurso. 

(  ) outro _________ 

8) Qual o maior desafio que você encontrou quando voltou a estudar? 



(  ) conciliar horário de trabalho com o estudo e adequar família com o horário de estudo 

(  ) compreender o conteúdo das disciplinas e sentir se capaz de aprender 

9) O que tem melhorado em sua vida depois que voltou a estudar? 

(  ) autoestima   (  ) relacionamento no trabalho   (  ) relacionamento na família    (  ) 

promoção no trabalho   (  ) participação na comunidade   (  ) outro_______ 

10) Você tem o hábito de leitura? 

(  ) sim   (  ) não   O que costuma ler?_________________________________ 

11) Você acessa a internet frequentemente? 

(  ) sim   (  ) não 

12) Ocupação atual: 

(  ) desempregado   (  )autônomo   (  )assalariado   (  ) aposentado  (  ) do lar     (  ) 

outro___________________________________ 

13) Atualmente você trabalha com registro em carteira de trabalho? 

(  ) sim   (  ) não   (  ) não estou trabalhando no momento 

14) Renda familiar: 

(  ) 1 salário mínimo   (  ) 2 salários mínimos   (  ) 3 a 5 salários mínimos   (  ) 6 a 9 salários 

mínimos   (  ) acima de 5 salários mínimos   (  ) outros valores____ 

15) Como você soube do CEEBJA Herbert de Souza? 

(  ) indicação de conhecido   (  ) através de meios de comunicação   (  ) informação do 

NRE   (  ) outro_______________________________________ 

16) Há quanto tempo você estuda no CEEBJA : 

(  ) menos de 1 mês   (  ) de 1 a 6 meses   (  ) de 6 meses a 1 ano   (  ) de 1 ano a 2 anos   

(  ) de 2 a 3 anos   (  ) há mais de 3 anos 

17) Quantas vezes você já se matriculou para terminar os estudos na EJA? 

(  ) uma vez   (  ) duas vezes   (  ) três vezes   (  ) quatro vezes   (  ) mais que quatro   (  ) 

quantas_________________ 



18) Se você desistiu alguma vez de estudar na EJA,indique qual o motivo? 

(  ) horário de trabalho  (  ) desemprego   (  ) problemas pessoais                       (  ) 

problemas financeiros   (  ) problemas de saúde   (  ) dificuldade de aprendizagem  (  ) 

outros_________________________ 

19) Aponte pontos positivos e negativos do CEEBJA Herbert de Souza 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

20) Você gostaria de fazer alguma sugestão para a escola? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 2 

 

 

QUESTÕES DA PROVA 



 

CEEBJA- Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos Herbert de Souza 

PDE – Programa de Desenvolvimento Educacional 

UEL – Universidade Estadual de Londrina 

Professora Orientadora: Regina Luzia Corio de Buriasco 

Professora PDE: Janice Lessa Monção 
 

 

Nome:________________________________________________________________ 

Data:___/___/____ 

 

Instruções 

Leia cuidadosamente cada questão. 

Use apenas caneta para resolver as questões. 

Não utilize borracha. 

Resolva todas as questões da prova. 

Você deve resolver todas as questões da forma mais completa possível, fazendo 

cálculos, esquemas, desenhos, ou explicando, com suas palavras o que fez para 

resolver cada questão. 

Não apague cálculos, esquemas, desenhos que utilizar na resolução da prova. 

Se perceber que respondeu algo errado, passe um traço por cima e resolva 

corretamente. 

Você pode utilizar o verso da folha se necessário. 

Confira a resolução antes de entregar a prova. 

 

 



 

1) (Prova Brasil) A capacidade do tanque de gasolina do carro de João é de 50 litros. 

As figuras mostram o medidor de gasolina do carro no momento de partida e no 

momento de chegada de uma viagem feita por João. Quantos litros de gasolina ele 

gastou na viagem? 

 

 

 

2) (Prova Brasil) No aniversário de Roberta vai haver uma grande festa. Dona Jandira 

já está preparando os doces (10 dúzias de brigadeiros, 8 dúzias e meia de 

quindins, 75 olhos de sogra, 9 dúzias de cajuzinhos, 68 beijinhos) e os salgados 

(17 dúzias de empadinhas, 15 dúzias e meia de coxinhas, 18 dúzias de croquetes 

e 195 bolinhas de queijo). 

 

a) Quantos doces dona Jandira está preparando para o aniversário? 

b) E quantos salgados? 

 

3) (ProvaBrasil)Um grupo de pessoas apresenta as idades de 10, 13, 15 e 17 anos. 

Se uma pessoa de 12 anos se juntar ao grupo, o que acontecerá com a média de 

idade do grupo? Justifique sua resposta. 

 

4)  (Prova Brasil/2009) Na lanchonete de uma escola o preço do salgado é R$ 2,00 e 

o preço do sanduíche é R$ 3,00, que são os lanches vendidos. Em uma manhã 

foram vendidos 70 lanches. O valor arrecadado em todo o dia foi de R$ 180,00. 

Escreva o sistema que representa o problema 

 

5)  (Prova Brasil/2009) O valor pago por uma corrida de táxi em uma cidade é dado 

por uma equação, ela é representada por P= 5+1,5.K, onde R$ 5,00 é uma quantia 

fixa correspondente a chamada bandeirada e R$ 1,50 por quilômetro percorrido K. 

Se uma pessoa ao final da corrida pagou R$ 50,00, quantos quilômetros percorreu 



o táxi? 

 

6)  (Prova Brasil/2009) Paguei R$ 74,00 por uma bolsa e uma sandália. A bolsa foi R$ 

23,00 mais barata do que a sandália. Qual o preço da sandália? 

 

7)  O gráfico abaixo mostra os resultados de uma prova de ciências de dois grupos 

denominados Grupo A e Grupo B.  

A nota média para o Grupo A é de 62,0 e para o Grupo B é de 64,5. Os alunos são 

aprovados nesta prova quando tiram nota 50 ou acima. 

 

 

Analisando o gráfico acima, o professor afirma que, nesta prova, o Grupo B foi melhor do 

que o Grupo A.  

Os alunos do Grupo A não concordam com o professor. Eles tentam convencer o 

professor de que o Grupo B não foi necessariamente o melhor. 

Utilizando o gráfico, dê um argumento matemático em que os alunos do Grupo A 

poderiam se apoiar. 

8) Uma pizzaria serve duas pizzas redondas da mesma espessura, do mesmo 

recheio e em tamanhos diferentes. A menor delas tem um diâmetro de 30 cm e 

custa 30 reais. A maior delas tem um diâmetro de 40 cm e custa 40 reais. Qual das 

pizzas tem o preço mais vantajoso? Demonstre seu raciocínio. 

 

9) Um carteiro entregou 100 telegramas em 5 dias. A cada dia, a partir do primeiro, 



entregou 7  telegramas a mais que no dia anterior. Quantos telegramas entregou 

em cada dia? 

 

10)  (PISA) Você está fazendo seu próprio tempero para a salada.Aqui está uma 

receita para 100 mililitros (ml) de tempero. 

       

Azeite 60ml 

Vinagre 30ml 

Molho de soja 10ml 

 

Quantos mililitros (ml) de azeite você precisa  para fazer 150 ml de tempero? Justifique 

sua resposta. 

 

11)  (AVA/2002) Bruna e Pedro são irmãos e resolveram comprar juntos um presente 

para o pai.Bruna só tinha notas de 5 reais e Pedro só tinha notas de 2 reais. 

Juntando o dinheiro os dois tinham 28 reais.Cada um dos irmãos tinha o mesmo 

número de notas.Quantas notas tinha cada um?  

12) (AVA-2002) João, Carla e  Luís brincavam de lojinha com dinheiro de “faz de 

conta”. 

 

 

 

Analise os preços dos brinquedos da lojinha e responda. 

 



 

 

 

a) Qual deles pode ser comprado com uma ?  

 

 

b)Com duas João pode comprar o avião e a bola ? 

 

 

13) (Prova Brasil) Um encanador A cobra por cada serviço feito um valor fixo de R$ 

60,00 com um acréscimo de R$ 18,00 por hora de trabalho. Outro encanador B 

cobra um valor fixo de R$24,00 mais R$ 36,00 por hora de trabalho. Sendo t o 

tempo, medido em horas, para quais valores de t o encanador A fica mais barato 

que o encanador B?  


