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Título

Números construtíveis, os três problemas gregos clássicos e o Teorema de Gauss

Objetivos:

• Estudar a História dos três problemas gregos clássicos, suas tentativas de resoluções e a
questão de construtibilidade de números e de polígonos regulares;
•

Estudar as Estruturas Algébricas necessárias para a compreensão e resolução dos problemas

• Estudar a construtibilidade de números e de certos polígonos regulares e os resultados
relacionados esse tema, culminando com o famoso Teorema de Gauss sobre
construtibilidade de polígonos regulares.

Programa de Estudo:

•

Construtibilidade por régua e compasso

•

Tentativas históricas de resolução dos três problemas e da construção de certos polígonos
regulares;

•

Corpos e extensões de corpos;

•

Construção geométrica de Números com raízes;

•

Impossibilidade dos problemas gregos:

•

⎛

Impossibilidade de duplicação do cubo;

⎛

Impossibilidade de Trissecção de ângulos;

⎛

Impossibilidade de duplicação do cubo;

⎛

Impossibilidade de construção do heptágono regular;

Teorema de Gauss para polígonos regulares construtíveis.

Metodologia:

Consiste em exposições semanais, realizadas pelo bolsista para o orientador sobre os temas listados
no programa de estudo, bem como o planejamento dessas exposições de acordo com o cronograma
estabelecido.

Cronograma:

• Novembro de 2014: história das tentativas de resolução dos três problemas gregos,
da construção de certos polígonos regulares e de números construtíveis e construção
geométrica de Números com raízes;
•

Dezembro de 2014 corpos e extensões de corpos;
• Fevereiro de 2015: impossibilidade de resolução dos três problemas gregos e
impossibilidade de construção do heptágono regular;

•

Março de 2015: Teorema de Gauss para polígonos regulares construtíveis.
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