
O que é um problema? 
(Respostas gravadas em vídeo – Junho de 2008 numa aula de Estudo 
Acompanhado) 
 
 

Aluno Definição 
Aiba Um problema é uma série de dados que nós temos e com esses dados 

temos de tentar usar só esses dados para resolver o problema e 
também pode não ter solução, ou os dados que lá estão não serem os 
necessários para nós resolvermos esse problema. 

Kit Não consigo explicar. 

Arqui Não consigo responder. 

Cob Não consigo explicar. 

Vizi (Faltou nessa aula) 
Pali É uma situação que nós temos que resolver e que m uitas vezes pode 

ser mais difícil ou mais fácil. 

Zang Não sei bem explicar... para mim é um problema, como os da vida... 
temos de os resolver... mas se não houver resolução, tentamos encará-
lo da melhor maneira possível. É uma coisa que não se encaixa bem na 
outra e nós temos de resolver. 

Sereia É um conjunto de dados que depois nós temos de descobrir a solução 
dele. 

Cinip É um conjunto de contas que depois... é resolvido, mas ele pode ter 
resolução... pode não ter...  

Gong É uma coisa que tem de ser resolvida pensando, não muito lentamente 
porque depois dá mau resultado... porque às vezes nós complicamos 
muito o problema, começamos a fazer umas contas que não é preciso, a 
querer meter... em vez de querer resolver o problema bem... e depois 
sai mal... 

Dama É uma coisa fácil de fazer... alguns são divertidos! 

Ebir É uma coisa que nós temos de resolver. Uma coisa que ainda não foi 
descoberta é um problema que nós temos de descobrir. 

Frus É uma pergunta... É uma pergunta que fazem que nós temos de tentar 
respondê-la. 

Nalim É um desafio que nos aparece à frente para resolver. 

Laim É uma coisa que se desenvolve... dão uns certos resultados e por fim 
pode ter resultado como pode não ter. 

Piria É uma coisa que muitos meninos não gostam... não sei explicar bem. 

Bug Uma situação em que nos dão dados e variadas opiniões para nós 
resolvermos fazendo contas e raciocinando. 

Lag Não consigo  explicar. 

Nali Há uma situação em que as pessoas... têm um problema, mesmo 
problema problema... que é preciso resolver... um problema 
matemático... pode ser... por exemplo, contas que se têm de fazer, ou 
divisões, ou multiplicações... para dar um número de certas coisas ou... 
é assim... 
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