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Distâncias! 

Material do/a Estudante 

 

Olá! Você recebeu uma régua e um mapa de Curitiba. Abaixo, existem 10 questões e um desafio para serem 

resolvidos com o auxílio de uma linguagem de programação. Que tal usar Python? Mas antes, vamos revisar 

alguns conceitos que podem ajudar neste problema. 

Números inteiros:  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 

 

Números decimais (usar ponto!): 

obs: No Brasil, nós adotamos a convesão de usar a vírgula (,) para indicar os números decimais. Porém, como 

Python e outras linguagens de programação vêm de países que usam ponto, deve-se usar o sinal (.). 

 1.5, 2.4, 3.14 

 

Soma: usa o sinal de + 

print 1+1 

 

Subtração: usa o sinal de - 

print 10-2 

 

Divisão: usa o sinal de / 

print 10/2 

 

Multiplicação: usa o sinal de * 

print 3*4 

 



Variável: 

Variáveis são como caixas que o programa usa para guardar um valor para ser usado mais tarde. Os nomes 

das variáveis, devem seguir as seguintes regras: 

1) começar com uma letra ou _ 

2) não podem começar com números 

3) não podem ter espaços 

4) não podem possuir caractéres especiais (+,-,?,*,^, $ e outros) 

 

Exemplos válidos: 

quadrado, quadrado4, qu4dr4do, quadrado_vermelho, Quadrado, QUADRADO, QUAdrado 

 

Existem palavras que não viram variáveis (São palavras que possuem um significado para a linguagem de 

programação.): 

and       del       from      not       while 

as        elif      global    or        with 

assert    else      if        pass      yield 

break     except    import    print 

class     exec      in        raise 

continue  finally   is        return 

def       for       lambda    try 

 

Exemplos inválidos: 

4dia, $quadrado, (quadrado, class 

 

Uso de variáveis: 

primeiro_valor = 10 

segundo_valor = 20 

print primeiro_valor+segundo_valor 

 

a = 10 

b = 30 

x = 20 

y = a*x + b 

print y 



 

preco_caneta = 9.90 

quantidade = 30 

valor = preco_caneta * quantidade 

print valor 

 

lado_quadrado = 34 

area_quadrado = lado_quadrado * lado_quadrado 

 

lembre-se! 

● Do lado esquerdo do sinal de igual, normalmente só existe a variável que vai armazenar o resultado! 

● Regra de três - usando regra de três é possível converter as medidas no mapa em valores  reais! 

● Escala - é a medida que permite fazer a conversão dos valores do mapa para o tamanho real. 

 

Agora, responda:  

 

1) Qual a distância entre o terminal Oficinas e o terminal Centenário no mapa? (Distância no papel) 

2) Qual a distância entre o terminal Santa Cândida e o terminal Boa Vista no mapa? (Distância no papel) 

3) Qual a distância entre o terminal Boa Vista e o terminal Cabral no mapa? (Distância no papel) 

4) Qual a distância entre o terminal Oficinas e o terminal Centenário no mapa? (Distância no papel) 

5) Qual a real distância entre o terminal Santa Cândida e o terminal Cabral? (Distância de Verdade) 

6) Qual a distância entre o terminal Carlos Gomes e o terminal Cabral no mapa? (Distância no papel) 

7) Qual distância é menor, Capão da Imbuia até Centenário ou Hauer até Boqueirão? 

8) Quantas vezes maior é a distância do terminal Hauer até o Sitio Cercado em relação a distância entre os 

terminais Hauer e Carmo? 

9) Se o terminal Sítio Cercado fosse 7 vezes mais longe do terminal Boqueirão, qual seria a nova distância 

real entre estes dois terminais? 

10) Se existisse um helicóptero que fosse do Terminal Centenário até o Hauer, qual seria a distância que ele 

percorreria? 

Desafio! Saindo do terminal Ruy Barbosa, qual o menor caminho até o terminal do Sítio Cercado? 

 

O mapa desta atividade é disponibilizado pelo ippuc: 

http://www.ippuc.org.br/mostrarpagina.php?pagina=87&idioma=1&liar=n%E3o 
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