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Senhoras e senhores docentes,

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo sente-se honrada em tê-los como colabo-

radores nesta nova edição do Caderno do Professor, realizada a partir dos estudos e análises que 

permitiram consolidar a articulação do currículo proposto com aquele em ação nas salas de aula 

de todo o Estado de São Paulo. Para isso, o trabalho realizado em parceria com os PCNP e com 

os professores da rede de ensino tem sido basal para o aprofundamento analítico e crítico da abor-

dagem dos materiais de apoio ao currículo. Essa ação, efetivada por meio do programa Educação 

— Compromisso de São Paulo, é de fundamental importância para a Pasta, que despende, neste 

programa, seus maiores esforços ao intensificar ações de avaliação e monitoramento da utilização 

dos diferentes materiais de apoio à implementação do currículo e ao empregar o Caderno nas ações 

de formação de professores e gestores da rede de ensino. Além disso, firma seu dever com a busca 

por uma educação paulista de qualidade ao promover estudos sobre os impactos gerados pelo uso 

do material do São Paulo Faz Escola nos resultados da rede, por meio do Saresp e do Ideb. 

Enfim, o Caderno do Professor, criado pelo programa São Paulo Faz Escola, apresenta orien-

tações didático-pedagógicas e traz como base o conteúdo do Currículo Oficial do Estado de São 

Paulo, que pode ser utilizado como complemento à Matriz Curricular. Observem que as atividades 

ora propostas podem ser complementadas por outras que julgarem pertinentes ou necessárias, 

dependendo do seu planejamento e da adequação da proposta de ensino deste material à realidade 

da sua escola e de seus alunos. O Caderno tem a proposição de apoiá-los no planejamento de suas 

aulas para que explorem em seus alunos as competências e habilidades necessárias que comportam 

a construção do saber e a apropriação dos conteúdos das disciplinas, além de permitir uma avalia-

ção constante, por parte dos docentes, das práticas metodológicas em sala de aula, objetivando a 

diversificação do ensino e a melhoria da qualidade do fazer pedagógico. 

Revigoram-se assim os esforços desta Secretaria no sentido de apoiá-los e mobilizá-los em seu 

trabalho e esperamos que o Caderno, ora apresentado, contribua para valorizar o ofício de ensinar 

e elevar nossos discentes à categoria de protagonistas de sua história. 

Contamos com nosso Magistério para a efetiva, contínua e renovada implementação do currículo.

Bom trabalho!

Herman Voorwald
Secretário da Educação do Estado de São Paulo
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ORIENTAÇÃO GERAL SOBRE OS CADERNOS

Os temas escolhidos para compor o con-

teúdo disciplinar de cada volume não se afas-

tam, de maneira geral, do que é usualmente 

ensinado nas escolas, ou do que é apresentado 

pelos livros didáticos. As inovações pretendi-

das referem-se à abordagem de tais materiais, 

sugerida ao longo de cada Caderno. Em tal 

abordagem, busca-se evidenciar os princípios 

norteadores do Currículo, destacando-se a 

contextualização dos conteúdos, as compe-

tências pessoais envolvidas, especialmente as 

relacionadas com a leitura e a escrita matemá-

tica, bem como os elementos culturais inter-

nos e externos à Matemática.

Em todos os Cadernos, os conteúdos es-

tão organizados em 16 unidades de exten-

sões aproximadamente iguais. De acordo 

com o número de aulas disponíveis por se-

mana, o professor explorará cada assunto 

com mais ou menos aprofundamento, ou 

seja, escolherá uma escala adequada para 

o tratamento dos temas. A critério do pro-

fessor, em cada situação específica, o tema 

correspondente a uma das unidades pode 

ser estendido para mais de uma semana, en-

quanto o de outra unidade pode ser tratado 

de modo mais simplificado.

É desejável que o professor tente contem-

plar todas as 16 unidades, uma vez que, jun-

tas, compõem um panorama do conteúdo do 

volume, e, muitas vezes, uma das unidades 

contribui para a compreensão das outras.  

Insistimos, no entanto, no fato de que somen-

te o professor, em sua circunstância particu-

lar, e levando em consideração seu interesse e 

o dos alunos pelos temas apresentados, pode 

determinar adequadamente quanto tempo de-

dicar a cada uma das unidades.

Ao longo dos Cadernos são apresentadas, 

além de uma visão panorâmica de seu conteú-

do, oito Situações de Aprendizagem, que pre-

tendem ilustrar a abordagem sugerida, orien-

tando a ação do professor em sala de aula. As 

Situações de Aprendizagem são independen-

tes e podem ser exploradas pelos professores 

com maior ou menor intensidade, segundo 

seu interesse e o de sua classe. Naturalmente, 

em razão das limitações de espaço dos Cader-

nos, nem todas as unidades foram contempla-

das com Situações de Aprendizagem, mas a 

expectativa é a de que a abordagem dos temas 

seja explicitada nas atividades oferecidas.

São apresentados também, em cada Cader-

no, sempre que possível, materiais disponíveis 

(textos, softwares, sites e vídeos, entre outros) 

em sintonia com a abordagem proposta, que 

podem ser utilizados pelo professor para o en-

riquecimento de suas aulas.

Compõem o Caderno ainda algumas con-

siderações sobre a avaliação a ser realizada, 

bem como o conteúdo considerado indispen-

sável ao desenvolvimento das competências 

enunciadas no presente volume.
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Conteúdos básicos do volume

Um diagnóstico realizado nas primeiras au-

las deve permitir ao professor identificar com 

clareza o conhecimento numérico dos seus alu-

nos. Nessa primeira avaliação, ainda de caráter 

informal, é importante que se verifique se os alu-

nos conseguem resolver problemas envolvendo: 

1) as quatro operações com os números natu-

rais; 2) soma e subtração com frações; 3) soma, 

subtração e multiplicação com decimaisa. Em-

bora tais contextos tenham sido trabalhados até 

a 5a série/6o ano, muitas vezes alguns deles não 

foram sistematizados a contento, o que indicará 

ao professor a necessidade de um período de re-

visão dos conteúdos.

O volume 1 da 6a série/7o ano será dedica-

do ao eixo números, bem como aos ângulos, 

polígonos e poliedros. O estudo dos números 

terá como objetivo o progresso no conheci-

mento numérico dos alunos em duas frentes, 

uma delas de ordem quantitativa e a outra, 

de ordem qualitativa. O desenvolvimento de 

ordem quantitativa diz respeito à expansão 

do campo numérico dos naturais para os in-

teiros, sempre contextualizada em situações 

desafiadoras que sinalizem a insuficiência 

dos naturais para resolver alguns tipos de 

problemas, por exemplo, aqueles relaciona-

dos à representação de dívidas ou, ainda, às 

escalas nas quais o uso de números simétri-

cos (escalas termométricas, linha do tempo 

etc.) são utilizadas.

Ainda sobre os progressos de ordem 

quantitativa, nas operações com deci-

mais e com frações, é desejável que na 

6a série/7o ano o aluno aprenda a dividir 

números com vírgula e a multiplicar e di-

vidir fração por fração (na 5a série/6o ano, 

por sua vez, o aluno deve aprender a mul-

tiplicar frações por números inteiros). 

Normalmente, ao abordar tais operações, 

o professor percebe que alguns alunos ain-

da têm um conhecimento restrito da ideia 

de fração. A ampliação desse conhecimen-

to já adquirido e a introdução de novos 

conteúdos serão processos concomitantes 

e realizados em um “movimento espiral”, 

a fim de favorecer a aprendizagem dos alu-

nos. Assim, espera-se que cada aluno apren-

da no seu ritmo e pelo caminho que lhe seja 

o mais favorável.

Quanto ao desenvolvimento de ordem 

qualitativa, espera-se uma ampliação do 

conceito de fração. Na 5a série/6o ano as fra-

ções são apresentadas como relação entre a 

parte (numerador) e o todo (denominador). 

Nesse contexto, o material concreto, os de-

senhos e a malha quadriculada constituem 

ferramentas didáticas importantes da prática 

docente. Na 6a série/7o ano, as expectativas 

a Geralmente, decimais correspondem aos números escritos “com vírgula”, porém, todos os números reais 
poderiam ser chamados de decimais se levássemos em consideração que a palavra decimal se refere ao “sistema 
decimal de numeração”. Neste Caderno, convencionamos chamar de decimais apenas os números escritos com 
vírgula, e cujas casas depois da vírgula não sejam todas iguais a zero, ou todas iguais a 9. (Como 0,999... = 1 
e 3,0 = 3, diremos que ambos são inteiros – essa discussão é aprofundada no volume 1 da 8a série/9o ano.)  
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são as de que se amplie o conceito de fra-

ção para “algo que represente um número” 

e “algo que possui outras representações” 

(notação decimal, porcentagem).

A fração 3

5
 , que era compreendida como 

“três partes de um total de cinco partes”, 

deverá ser compreendida também como 

o “número obtido da divisão de 3 por 5”, 

como o decimal 0,6, ou, ainda, como uma 

representação de 60% de alguma coisa.

Uma estratégia interessante que pode ser 

utilizada na introdução de novos conceitos de 

frações e decimais é a discussão em torno das 

principais características do sistema de numera-

ção. Nas séries/anos anteriores, o material dou-

rado, o ábaco ou outros recursos apresentam o 

sistema decimal de forma bastante contextuali-

zada e operacional, porém, nem sempre o foco 

é a análise detalhada de algumas características 

importantes desse sistema, nem a comparação 

deste com outros sistemas de numeração. Essa 

estratégia não pretende discutir, por exemplo, 

por que os agrupamentos no nosso sistema são 

feitos em potências de 10, e não de outras po-

tências, por que só precisamos de 10 símbolos 

para representar os números no nosso sistema. 

A utilização da história da Matemática, mais 

especificamente da história dos antigos siste-

mas de numeração, consiste em uma das abor-

dagens mais interessantes a tais perguntas.

Com relação à apresentação dos números 

negativos, cuja abordagem é sugerida neste vo-

lume, especial atenção deve ser dada às opera-

ções de multiplicação e divisão. Uma vez que a 

faixa etária dos alunos de 6a série/7o ano ainda 

demanda forte vínculo com o concreto, a utili-

zação de estratégias variadas na apresentação 

dessas operações favorece uma aprendizagem 

mais significativa. Embora seja esperado que 

o aluno saiba manipular os números negativos, 

o percurso deve passar pela discussão de con-

textos, de preferência concretos, que favoreçam 

justificativas para as regras de sinais e para as 

operações formalizadas com os negativos.

Em relação à metodologia, sugerimos que 

as Situações de Aprendizagem deste Cader-

no procurem utilizar as seguintes estratégias: 

1) busca de situações desafiadoras que mobi-

lizem o interesse do aluno; 2) valorização de 

estratégias diversificadas de abordagem na 

resolução dos problemas; 3) contextualização 

da história da Matemática, aplicações práti-

cas da vida real ou na busca de argumentos 

relacionados à ampliação de horizontes das 

ideias matemáticas.

Para a abordagem de alguns temas das 

unidades, apresentaremos a seguir oito Si-

tuações de Aprendizagem, as quais, vale 

lembrar, constituem uma das formas de in-

troduzir conteúdos da grade levando-se em 

consideração todas as preocupações relata-

das anteriormente. É importante destacar 

ainda que as Situações de Aprendizagem 

propostas devem ser compreendidas pelo 

professor como uma forma de articulação 

dos conteúdos, e não como uma estrutura 

que engesse o seu planejamento de curso. Os 

temas e abordagens propostos são indicações 
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que sinalizam para um caminho que, certa-

mente, poderá ser modificado, alterado, com-

plementado, sintetizado ou reordenado pelo 

professor, de acordo com suas necessidades e 

interesses pedagógicos.

Na Situação de Aprendizagem 1, são com-

parados os sistemas de numeração egípcio, 

mesopotâmico, maia, chinês e romano com o 

nosso, para poder melhor compreendê-lo. Tal 

Situação de Aprendizagem propõe também a 

discussão sobre o sistema binário e sua apli-

cação na computação, o que permite contex-

tualizar de forma abrangente algo que é tão 

presente na vida das pessoas.

Cabe observar que a discussão sobre siste-

mas de numeração de povos antigos, estudados 

na 5a série/6o ano, é justificada porque muitas 

discussões se restringem aos aspectos históri-

cos do tema, uma vez que o aluno ainda não 

tem um conhecimento numérico formalizado 

sobre potências. Discutir a base de numera-

ção de sistemas antigos, a comparação entre 

sistemas posicionais e não posicionais, a rele-

vância do zero para os sistemas de numeração, 

os princípios aritméticos utilizados em cada 

sistema etc., pode fazer mais sentido para os 

alunos de 6a série/7o ano do que para os alu-

nos da 5a série/6o ano. Se o professor julgar que 

essa discussão pode ser feita com sua turma de  

5a série/6o ano, sugerimos que aproveite o ma-

terial desta Situação de Aprendizagem, deslo-

cando-o para essa série/ano.

Na Situação de Aprendizagem 2, ampliamos 

a ideia de fração apresentada na 5a série/6o ano 

para explorar a relação entre frações e núme-

ros decimais por meio de representações em 

malhas quadriculadas e partições de figuras. 

O uso desses recursos torna os temas abor-

dados mais concretos para muitos alunos, o 

que, na faixa etária da 6a série/7o ano, ainda é 

um aspecto importante a ser considerado pelo 

professor ao planejar suas estratégias para 

abordar os conteúdos da grade curricular.

Na Situação de Aprendizagem 3, são uti-

lizadas estratégias com o uso de figuras para  

a discussão dos algoritmos da multiplicação 

e da divisão de frações. Além disso, conven-

cionamos a ideia de que uma fração pode 

representar uma divisão, independente de nu-

merador e denominador serem números intei-

ros ou não. A ampliação do conceito de fra-

ção é um dos momentos mais importantes da  

6a série/7o ano porque, a partir dele, o aluno 

deve estabelecer de forma mais sistematizada 

a conexão entre temas que, até então, manti-

nham uma relação não muito evidente (rela-

ção entre números decimais e frações).

Na Situação de Aprendizagem 4, diferen-

tes contextos e estratégias são usados para 

investigar as operações com números negati-

vos. Discutiremos alguns problemas relacio-

nados à compreensão e ao uso dos registros 

das operações com números negativos, sobre-

tudo na multiplicação e divisão com núme-

ros negativos, uma vez que normalmente são 

mais desafiadores para os alunos. Por fim, 

também é proposto um jogo que favorece o 

desenvolvimento da prática das operações 

com números negativos. 
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As Situações de Aprendizagem 5, 6, 7 e 8 

contemplam os ângulos, polígonos e polie-

dros, relacionando esses três conteúdos de 

maneira a configurar um arranjo único e coe-

rente. Como muitas das atividades propostas 

envolvem construções geométricas, recomen-

da-se que o professor oriente seus alunos para 

que disponibilizem régua, compasso, esqua-

dros e transferidor.

Na Situação de Aprendizagem 5, é intro-

duzida a noção de medida de um ângulo. Ân-

gulos que na 5a série/6o ano são indicados por  
1

2
 giro, 1

4
 de giro, 3

4
 de giro passam a assu-

mir a medida de um raso, um reto e três retos, 

ou, ainda, 180º, 90º e 270°. Pretende-se criar 

um ambiente que favoreça a construção de refe-

renciais para a estimativa visual da medida dos 

ângulos, bem como a manipulação do transfe-

ridor para se medir e construir ângulos. Outra 

ideia explorada é a do uso dos ângulos como 

referência de localização. Definido um ângulo, 

o sentido de giro e a distância a ser percorrida 

em certa direção, podemos nos orientar e loco-

mover com precisão, como fazem os aviões e as 

embarcações. Também será apresentada uma 

proposta de construção de polígonos por meio 

de comandos, como se estivéssemos progra-

mando um computador. A lógica utilizada em 

tais construções possibilita o desenvolvimento 

de habilidades diretamente relacionadas à lógi-

ca de programação de computadores.

Na Situação de Aprendizagem 6, é apresen-

tada uma proposta de trabalho que explora as 

ideias de simetria axial (reflexão), rotacional e as 

translações. As atividades possibilitam o estudo 

de ângulos e simetrias explorando objetos do dia 

a dia, malhas quadriculadas e malhas de pontos.

Uma vez estabelecida a familiaridade com 

as medidas e as construções dos ângulos, na 

Situação de Aprendizagem 7 apresentamos 

uma atividade para trabalhar relações entre os 

ângulos de um polígono. Inicialmente, discute-

-se a fórmula da soma dos ângulos internos 

de um polígono e, em seguida, por meio de 

construções de mosaicos com polígonos, são 

exploradas algumas relações geométricas entre 

ângulos. Nessa atividade, também é exercitada 

a habilidade de observação e generalização de 

regularidades e padrões, bem como as expres-

sões numéricas de modo contextualizado.

A Situação de Aprendizagem 8 mantém 

uma forte relação com as demais, porque a 

geometria dos poliedros é tratada como uma 

ampliação das ideias sobre os polígonos em 

espaço tridimensional. A ideia de que o la-

drilhamento do plano com polígonos regu-

lares só é possível se, em torno de um ponto, 

conseguirmos agrupar ângulos que totalizem 

360º é ampliada para os  ângulos poliédricos. 

Para formar um ângulo poliédrico, necessi-

tamos de pelo menos três polígonos agru-

pados em seu vértice, e a soma dos ângulos 

desses polígonos tem de ser menor que 360º, 

caso contrário, não seria possível formar a 

curvatura necessária para um ângulo no es-

paço. Além da investigação experimental so-

bre a montagem de poliedros, a Situação de 

Aprendizagem também enfatiza a importân-

cia do tema para o desenvolvimento da habi-

lidade de classificação.
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Quadro geral de conteúdos do volume 1 da 6a série/7o ano do Ensino Fundamental

Unidade 1 – Avaliação diagnóstica e sistema posicional de numeração.

Unidade 2 – Sistemas antigos de numeração.

Unidade 3 – Decimais e frações/divisão com decimais.

Unidade 4 – Multiplicação com frações.

Unidade 5 – Divisão com frações.

Unidade 6 – Soma e subtração com negativos.

Unidade 7 – Multiplicação e divisão com negativos.

Unidade 8 – Expressões numéricas na resolução de problemas.

Unidade 9 –  Definição da medida de um ângulo, estimativas e uso dos instrumentos geométricos em 
problemas com ângulos.

Unidade 10 – Polígonos: definição e medida dos ângulos com transferidor; uso de ângulos para localização.

Unidade 11 – Simetria de reflexão e de rotação.

Unidade 12 – Ângulos internos e externos de um polígono; ângulos suplementares e complementares.

Unidade 13 – Somas dos ângulos de um polígono; generalização de regularidades.

Unidade 14 – Ladrilhamento/mosaico do plano.

Unidade 15 – Formas planas e espaciais; poliedros e não poliedros

Unidade 16 – Construção e classificação dos poliedros. 
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SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 1 
INVESTIGANDO SISTEMAS DE NUMERAÇÃO:  

DO EGITO AO COMPUTADOR

Roteiro para aplicação da Situação 
de Aprendizagem 1

Nesta Situação de Aprendizagem é propos-

ta uma breve investigação de alguns sistemas 

de numeração de povos antigos, possibilitando, 

com isso, a comparação das suas características 

com as do nosso sistema. Por meio dessa com-

paração, espera-se que o aluno perceba aspec-

tos importantes de um sistema, por exemplo, a 

operacionalidade de um sistema posicional em 

relação aos sistemas não posicionais, a possibili-

dade do uso de outras bases que não 10 em um 

sistema de numeração, a importância do uso de 

um símbolo para o zero, entre outros.

Como relatado na apresentação do Ca-

derno, o deslocamento desse tema de discus-

são – que normalmente é tratado na 5a série/ 

6o ano – para a 6a série/7o ano está relacio-

nado ao fato de que as possibilidades de am-

pliação e aprofundamento da discussão são 

maiores com alunos de 6a série/7o ano do que 

com os de 5a série/6o ano. Também aprovei-

tamos o tema escolhido para explorar as po-

tências, o que normalmente não seria o foco 

da 5a série/6o ano. Recomendamos também 

que o professor observe com atenção o tipo 

de exploração feita nos exercícios desta Situa-

ção de Aprendizagem, que vai muito além de 

uma mera transposição da escrita numérica 

de um sistema de numeração para outro. Os 

exercícios propostos foram elaborados com 

a intenção de promover uma discussão mais 

aprofundada sobre a estrutura dos sistemas 

de numeração em comparação com o nosso 

sistema posicional decimal. Caso o professor 

entenda que tais temas se adaptam melhor ao 

Conteúdos e temas: sistema indo-arábico posicional decimal de numeração; potências; siste-
mas antigos de numeração (egípcio, mesopotâmico, maia, romano e chinês); sistema binário 
e aplicações.

Competências e habilidades: reconhecer, por meio da história dos sistemas de numeração, a 
construção de ideias e do conhecimento matemático; estabelecer comparações entre sistemas de  
numeração, identificando semelhanças e diferenças entre eles; decodificar a estrutura lógica  
da escrita matemática; transpor ideias relacionadas à base de um sistema de numeração para 
aplicações práticas na computação (sistema binário).

Sugestão de estratégias: resolução de situações-problema.
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seu planejamento de 5a série/6o ano, sugerimos 

que aproveite a discussão explorada a seguir 

deslocando-a para a série/ano anterior.

Tendo em vista que o ponto central da dis-

cussão é permitir uma melhor compreensão 

a Professor, na tabela optamos por representar os números em potências de 10 porque fará parte desta atividade estabelecer 
a relação entre a escrita convencional de um número no nosso sistema de numeração e a compreensão do seu significado 
utilizando-se uma escrita com potências de 10. Entendemos que essa pode ser uma boa porta de entrada para o início da 
discussão sobre potências na 6a série/7o ano. Em particular, chamamos a atenção do professor para o fato de que tal abordagem 
exige que se discuta, por exemplo, a ideia que está por trás da representação de um “número elevado a zero” por 1.  

das características do nosso sistema de nume-

ração, a abordagem dos sistemas de povos an-

tigos deve permitir comparações esclarecedo-

ras com o nosso próprio sistema. Os sistemas 

escolhidos são: egípcio, mesopotâmico, maia, 

romano e chinês. 

1 100

174

253

Sistema egípcio antigo de numeração

Por volta de 3 000 a.C., os egípcios já tinham um sistema de escrita para a representação 

dos algarismos utilizando símbolos, muitos dos quais fazendo alguma referência à fauna e à 

flora das proximidades do Rio Nilo, local que 

habitavam. A base do sistema egípcio de nu-

meração, assim como a do nosso sistema, é 

decimal, o que significa que os agrupamentos 

são feitos em potências de 10. Observe, na ta-

bela a seguir, alguns dos algarismos hieroglífi-

cos utilizados pelos egípcios antigosa.

O hieróglifo que representa o número 1 000 
é uma flor de lótus, muito presente às margens 
do Rio Nilo. É curioso notar que o símbolo de 
100 000 (um número grande) é um girino, que 
normalmente é encontrado em grandes quan-
tidades nas margens dos rios.

A formação de números nesse sistema é mui-
to simples, pois utiliza apenas o princípio aditivo, 
como se pode observar nos exemplos a seguir:

100 101 102 103 104 105 106

Uma vez compreendido o funcionamento 

do sistema egípcio, muito mais do que sim-

plesmente transpor números do nosso siste-

ma para o egípcio, e vice-versa, interessa-nos 

evidenciar as características de cada um para 

compará-las. 
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Sendo assim, apresentamos a seguir alguns 

exercícios visando trabalhar esse assunto.

1. Explique em palavras as 

representações dos números  

4, 17, 253 e 1 100 no sistema 

egípcio de numeração.

Os “risquinhos” representam as unidades, o U de cabeça 

para baixo representa as dezenas, o rolo de papiro represen-

ta as centenas e a flor de lótus, os milhares. Dez “risquinhos” 

correspondem a um , dez  correspondem a um papiro, e 

dez papiros, a uma flor de lótus. Por exemplo, o número 253, 

por ser formado por 3 unidades, 5 dezenas e 2 centenas, 

será escrito no sistema egípcio com três “risquinhos”, cinco 

 e dois rolos de papiros.

2. No sistema egípcio, a posição em que os 

algarismos são colocados interfere na 

formação do número? Utilize os exem-

plos apresentados no texto para justificar 

sua resposta.

Não, como se pode ver no número 1 100, em que a cen-

tena foi escrita à esquerda do milhar. Isso indica que o 

sistema egípcio não é posicional, o que é uma diferença 

em relação ao nosso sistema.

3. Qual é o maior número que pode ser for-

mado com os símbolos do sistema egípcio 

indicados no texto?

9 999 999.

b Professor, se necessário, esclareça aos alunos que Mesopotâmia  quer dizer “terras entre rios”, no caso os rios 
Tigre e Eufrates, localizados na região onde atualmente fica o Iraque.

c As marcas tracejadas vermelhas foram colocadas apenas para facilitar a leitura do número e a percepção da 
lógica de funcionamento do sistema, não fazendo, portanto, parte da escrita numérica mesopotâmica.

Sistema mesopotâmico antigo de numeração

O sistema de numeração dos povos que viveram na Mesopotâmiab por volta de 2000 a.C. 

é um dos mais antigos sistemas posicionais que conhecemos. Dizemos que um sistema de 

numeração é posicional quando as posições dos símbolos marcam os agrupamentos. Em 

nosso sistema, por exemplo, o símbolo colocado mais à direita de um número inteiro indica 

as unidades, em seguida vem o símbolo das dezenas, o das centenas, e assim sucessivamente. 

Se por um lado o sistema mesopotâmico antigo de numeração era posicional, como o nosso, 

por outro ele não utilizava agrupamentos em potências de 10, como no caso do nosso sistema 

decimal de numeração. Os agrupamentos no sistema mesopotâmico eram feitos em potências 

de 60, por isso dizemos que é um sistema de numeração sexagesimal, ou de base 60.

A escrita mesopotâmica era feita em placas de argila com o uso de bastonetes, cunhan-

do-se o barro, daí o nome de escrita cuneiforme.

Compare a representação de alguns números nos sistemas de numeração indo-arábico e 

mesopotâmicoc.
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Sistema indo-arábico Sistema mesopotâmico

59

60

61

63

72

Sistema indo-arábico Sistema mesopotâmico

84

119

120

559

600

Analisando com atenção a tabela, percebe-se que no sistema mesopotâmico só existem dois 
tipos de cunhagens, que são: , para o 1, e , para o 10. Essas marcas eram feitas com o mesmo 
bastonete, mudando-se apenas sua inclinação de vertical para horizontal. Do 1 ao 59, os núme-
ros são formados usando-se apenas o princípio aditivo, e cada grupo de dez marcas da unidade 
( ) é substituído pela marca de uma dezena ( ), o que nos dá a falsa impressão de que se trata 
de um sistema decimal. Veja que o número 60 passa a ser representado novamente pela marca da 
unidade, sugerindo que os agrupamentos são feitos em potências de 60. De fato, o sistema meso-
potâmico de numeração era posicional e sexagesimal (base 60). No nosso sistema de numeração, 
as casas, ou posições, são representadas por potências de 10 (unidade, dezena, centena, milhar, 
dezena de milhar etc.), o que significa que um algarismo colocado na terceira casa da direita para 
a esquerda de um número inteiro representa o total de centenas do número. Comparativamente, 
no sistema mesopotâmico, as casas, ou posições, da direita para a esquerda, representam as se-
guintes potências de 60: 600, 601, 602, 603,...

Observe a formação do número 952 escrito no sistema mesopotâmico, com potências de 
60, e no indo-arábico, com potências de 10:

Sistema indo-arábico Sistema mesopotâmico Sistema indo-arábico Sistema mesopotâmico

1 12

2
15

3

4

5

4810

11

20

21



15

Matemática – 6ª série/7º ano – Volume 1

601 600 102

9

101

5

100

2

Professor, em uma primeira etapa da dis-

cussão, a partir da investigação da lógica de 

funcionamento do sistema mesopotâmico, 

espera-se que o aluno desenvolva habilidades 

de observação, dedução e generalização, além 

de rever o conteúdo de potências. Em uma se-

gunda etapa, ele poderá desenvolver as habili-

dades de comparação e argumentação, como 

sugerem os exercícios a seguir.

4. Assim como o nosso siste-

ma de numeração, o mesopo-

tâmico também era posicio-

nald, porém, apresenta certa ambiguidade 

na escrita dos números. Essa ambiguidade 

poderia ser eliminada com a utilização de 

d Professor, na verdade, o sistema mesopotâmico torna-se posicional para além do número 59. Se fosse um sistema 
posicional como o nosso, o mesopotâmico teria de utilizar 60 símbolos (algarismos) diferentes, sendo um deles um 
símbolo para o zero. Se assim fosse, cada casa de uma potência de 60, ou seja, cada posição, teria um, e apenas um, 
símbolo do sistema. É razoável supor que isso não tenha sido dessa forma porque demandaria inúmeros bastonetes 
de formatos diferentes para se fazer a escrita cuneiforme dos números.

um algarismo que era desconhecido dos 

mesopotâmicos. Que algarismo é esse?

O zero. Por exemplo, no sistema mesopotâmico, a escrita  

pode ser lida como 12 ou 602, se considerarmos que o símbolo  

está na posição do 60 (representando, portanto, 60 · 10 em vez de 

somente 10). Falta, na escrita mesopotâmica, um símbolo para re-

presentar a ausência de unidades em determinada posição. É bem 

provável que os mesopotâmicos ignorassem o zero porque, segun-

do suas concepções, não fazia sentido representar o “nada” por “al-

guma coisa”. Uma primeira tentativa de resolver essa ambiguidade 

foi feita deixando-se um espaço maior entre os símbolos quando 

eles representavam posições diferentes, mas isso não se mostrou 

satisfatório porque muitas vezes um símbolo aparecia sozinho. Na 

prática, as ambiguidades eram resolvidas pelo contexto em que o 

número aparecia, identificando-se o que ele representava pela or-

dem de grandeza que deveria ser considerada naquele contexto.

(10  5)  601  (50  2)  600

15  60  1

900 52

952

9  102   101   100

9  100   10   1

900  

952

Sistema maia antigo de numeração

Vamos agora analisar o sistema de numeração do povo maia, que viveu por volta do ano 

500 d.C. onde hoje se localizam o México e algumas regiões da América Central.

Assim como o sistema de numeração mesopotâmico e o nosso, o maia também era posicional, 

porém de base 20. Para um sistema assim, espera-se que os algarismos multipliquem potências 

de 20, que são 1, 20, 400, 8 000,... porém, o sistema maia operava com uma irregularidade nesse 
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padrão: na posição de 202 = 400, em que o algarismo deveria ser multiplicado por 400, ele 

era multiplicado por 360. Em virtude dessa anomalia, o sistema maia deixou de ser funcional 

por ser posicional e ter um símbolo para representar o zero. No nosso sistema, colocar zero 

à direita de um número natural corresponde a multiplicá-lo por 10. Se o sistema maia fosse 

estritamente vigesimal (base 20), colocar zero à direita de um número natural corresponderia 

a multiplicá-lo por 20, o que não ocorre na prática em virtude do uso do 360 na casa que 

deveria ser ocupada pelo 400.

Observe atentamente alguns exemplos de 

números na escrita maia.

As anotações das potências em vermelho 
não fazem parte da escrita maia. Elas fo-
ram indicadas apenas para facilitar sua 
leitura e a compreensão dos exemplos. Lembramos ao professor que o estudo 

dos sistemas de numeração de povos an-
tigos sinaliza inúmeras possibilidades de 
interdisciplinaridade com as disciplinas 
de História e Geografia.

No caso específico dos maias, tal estudo 
poderá valorizar o contato com seus no-
táveis conhecimentos sobre Astronomia, 
calendário e agricultura, bem como com 
seu engenhoso sistema de numeração.

Um aspecto importante que diferencia o 

sistema mesopotâmico do maia é o fato de 

que o povo pré-colombiano concebeu um 

símbolo para o zero. Observando atenta-

mente mais alguns exemplos de números na 

escrita maia, é possível investigar sua lógica 

de funcionamento.

21 27 

22 28

23 29

24 30

25 79

26 258

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

19

20
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5. Com base na lógica apresen-

tada na tabela anterior, porém 

utilizando 360 no lugar do 400 

(que seria a próxima potência de 20), descu-

bra qual é o número maia indicado a seguir:

5 7 200 + 4 360 + 0 201 + 13 200 = 37 453

360 201 

360 200 

201 

200 

Sistema romano antigo de numeração

O sistema romano antigo de numeração, cujas marcas ainda estão presentes em nosso 
tempo, não foi concebido para fazer contas, mas sim para o registro e a escrita dos números. 
Como você verá mais adiante, o sistema romano não era operacional para a realização de 
contas, o que  de forma alguma quer dizer que os romanos antigos não faziam contas. Para 
fazer cálculos, eles utilizavam o ábaco de fichas, que é um instrumento semelhante ao soroban 
que você construiu na 5a série/6o ano.

Do mesmo modo que o sistema egípcio, o romano também era regido pela adição dos 
algarismos que compõem o número, com uma dificuldade adicional: os romanos também 
usavam o princípio subtrativo na composição dos números.

Veja a seguir os algarismos do sistema ro-
mano de numeração.

Observe agora alguns números escritos 
no sistema romano com o uso apenas do 
princípio aditivo:

237  CCXXXVII
1 865  MDCCCLXV

O uso do princípio subtrativo na composição de números do sistema romano é regido pela 
seguinte regra: a subtração na composição de um número só pode ser utilizada entre dois al-
garismos consecutivos da tabela ordenada dos algarismos romanos, e nunca podemos utilizar 
os algarismos V, L e D para retiradas. Dessa forma, 499 não pode ser escrito como ID porque 
do algarismo D só podemos retirar o algarismo C, que é o símbolo imediatamente anterior 
a ele na tabela; 45 não pode ser escrito com VL porque o algarismo V não pode ser utilizado 
para fazer retiradas etc. Veja a escrita correta dos números 499 e 45:

499  CDXCIX
45  XLV

1 I 
5 V
10 X
50 L
100 C
500 D (I C na origem do sistema romano)
1 000 M (CI C na origem do sistema romano)

O número é 37 453.
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A regra de uso do princípio sub-

trativo na composição de núme-

ros no sistema romano exige que:

 o princípio subtrativo seja usado apenas 

entre algarismos consecutivos da tabela 

ordenada de algarismos;

 os algarismos correspondentes aos nos-

sos números 5, 50 e 500 (V, L e D) não 

podem ser usados para fazer subtra-

ções. Assim, pode-se subtrair deles o 1, 

o 10 e o 100, respectivamente, mas eles 

não podem ser subtraídos do 10, do 100 

e do 1 000, respectivamente.

6. Os números registrados na tabela a seguir 

foram escritos de forma incorreta. Justifi-

que os erros de escrita por uma das duas 

regras mencionadas na atividade anterior 

e escreva corretamente os números no sis-

tema romano de numeração.

15  XV (justificativa do erro pela regra “b”)

49  XLIX (justificativa do erro pela regra “a”)

1 500  MD (justificativa do erro pela regra “b”)

999  CMXCIX (justificativa do erro pela regra “a”)

  Escrita incorreta

   15 VX

   49 IL

 1500 DMM

  999 IM

7. Utilize corretamente o princípio subtrativo 

e escreva os números 99, 490 e 995 no siste-

ma romano de numeração.

99  XCIX

490  CDXC

995  CMXCV

8. Podemos dizer que o sistema romano é de-

cimal? É posicional? Em geral, a escrita dos 

números no sistema romano de numeração 

é mais extensa ou curta em comparação à 

escrita em nosso sistema de numeração?

As dificuldades no uso do algoritmo da subtração estão dire-

tamente associadas ao fato de que nem sempre as posições 

são marcadas com um único símbolo no sistema romano, 

o que dificulta identificar o tipo de agrupamento que está 

sendo feito (unidades, dezenas, centenas etc.). Essa observa-

ção pode servir para o professor explorar/desdobrar alguns 

aspectos na comparação entre o sistema romano e o nosso:

o sistema romano não pode ser exatamente definido como 

decimal porque utiliza símbolos para os números 5, 50 e 500;

o sistema romano não possui as posições dos agrupamen-

tos muito bem marcadas, ou seja, ele não é exatamente um 

sistema posicional como o nosso (esse aspecto dificulta a 

operacionalidade do sistema para se fazer contas);

a escrita dos números em algarismos romanos é, em geral, 

mais extensa que a escrita dos números no sistema indo-ará-

bico de numeração, e, portanto, menos prática.
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Sistema chinês antigo de numeração

A história dos sistemas antigos de numeração da China é repleta de detalhes, o que pode ser 

encontrado na maioria dos livros de história da Matemática ou de história dos sistemas de nume-

ração. Resumidamente, existiam dois tipos de sistema de 

numeração oriundos da China antiga, ambos posicionais 

como o nosso, porém com algumas diferenças.

Analisaremos brevemente os dois sistemas com o obje-
tivo central de compará-los com o nosso. Os algarismos do 
sistema tradicional chinês de numeração são:

Pela comparação entre o nosso sistema de numeração e o tra-
dicional sistema chinês, nota-se que existem dois aspectos em co-
mum: o princípio multiplicativo na composição dos números e a 
estrutura decimal. Observe, por exemplo, os números 26 e 5 400:

O segundo sistema de numeração chinês que abordaremos é o 
de barras, que foi concebido entre os séculos II a.C. e III d.C. Esse 
sistema é posicional, como o nosso, e cada posição é marcada por 
um único símbolo. Veja a seguir os 9 primeiros algarismos do sis-
tema chinês de barras:

 1     2       3         4           5         6      7        8           9
Para os números maiores que 9, a escrita passa a ser feita da seguinte maneira:

                   

Observe, na escrita dos números anteriores,  que o espaçamento entre as posições de unida-
de, dezena, centena etc., deve ser dado de forma clara, caso contrário pode haver ambiguidade 
na leitura e compreensão do número. Atentos a isso, ao longo dos anos os chineses passaram 
a utilizar um sistema de barras horizontais e verticais intercaladas. As unidades de casa ímpar 
(unidades simples, centenas, dezenas de milhar, unidades de milhão etc.) eram expressas por 
meio do sistema de barras verticais, e as unidades de casas pares (dezenas, unidades de milhar, 
centenas de milhar, dezenas de milhões etc.), com barras horizontais. Veja alguns exemplos de 
números nessa nova forma de escrita:

 1 2 3 4 5 6   

 7 8 9 10 100 1 000   

 2    10     +     6

 5    1000   +    4    100

 26

 5 400

1         2         3         4         5        6        7        8        9 

 98 432 536

 934  8 326
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9. Usando apenas três barras 

verticais, escreva todos os núme-

ros possíveis no sistema posicio-

nal chinês de numeração. (Resolva essa 

atividade utilizando a escrita apenas com 

barras verticais.)

|||  3

|  ||  12

||  |  21

Observação: infinitas outras possibilidades poderiam ser ela-

É interessante observar que o sistema chinês resolve bem a questão da ambiguidade de signi-

ficado dos símbolos, ao contrário do sistema mesopotâmico, porém, enfrentava a dificuldade de 

não ter um símbolo para o zero. Por causa da ausência de símbolo para o zero, era difícil distinguir 

as notações de números como 5 444, 54 440, 50 444, 544 000 etc. Além disso, uma única barra 

vertical podia corresponder tanto ao 1 quanto ao 100, ao 10 000, ao 100 000 etc.

Alguns resolveram esse problema deixando um espaço vazio na posição que corresponde-

ria ao zero, ao passo que outros escribas optavam por uma notação mista entre o sistema de 

barras e o tradicional, descrito no início desta apresentação.

boradas se incorporássemos espaçamentos com o significa-

do de zero na posição correspondente ao espaçamento.

10.  Escreva os números 238 e 4 575 no sistema 

chinês de numeração com barras verticais 

e horizontais para as casas ímpares e pa-

res, respectivamente.

238 4 575

Sistema binário de numeração e os computadores

Conhecendo os sistemas de numeração posicionais de bases 10, 20 e 60, cabe fazer a se-

guinte pergunta: Será que existe alguma aplicação moderna para sistemas de outras bases?

A resposta a essa pergunta é sim, e a aplicação está muito mais perto de nós do que se 
possa imaginar: nos computadores. Veja em que contexto isso ocorre.

Os elementos radioeletrônicos (válvulas, semicondutores) empregados nos compu-
tadores são dispositivos construídos para responder a sinais elétricos. Podemos dar 
dois tipos diferentes de comandos para um dispositivo com essa característica, que 
são: “deixe passar a corrente elétrica” (ligue) ou “não deixe passar a corrente elétrica” 
(desligue). Nesse caso, a linguagem mais adequada para programar uma máquina como 
essa é a binária (sistema de base 2), utilizando o algarismo 1 para o comando “liga” e 0 
para “desliga”. Em um sistema binário, os algarismos 0 ou 1 multiplicam as potências 
de 2 para formar os números. 



21

Matemática – 6ª série/7º ano – Volume 1

Professor, após a leitura do texto pelos alu-

nos e para finalizar esta Situação de Aprendi-

zagem, apresentaremos alguns exercícios para 

a reflexão sobre o sistema binário de numera-

ção. Tais exercícios podem ser realizados em 

debates entre você e seus alunos.

11. Se um número binário ter-

mina em 0, o que podemos di-

zer sobre seu correspondente 

no sistema decimal? 

Será um número par.

12.  Se um número binário termina em 00, o 

que podemos afirmar sobre seu correspon-

dente no sistema decimal? 

É um múltiplo de 4.

13.  Converta o número 11001101, escrito no 

sistema binário de numeração, para o sis-

tema decimal.

1  128 + 1  64 + 0  32 + 0  16 + 1  8 + 1  4 + 0  2 + 1  1 = 205.

14.  (Atividade com uso de calculadora) Para quan-

tificar a “capacidade de memória” dos com-

putadores e dos periféricos que armazenam 

dados (CDs e pen drives), costuma-se usar múl-

tiplos do byte (B), como indica a tabela a seguir:

Nome Símbolo Valor atribuído

Kilobyte KB 210 B

Megabyte MB 210 KB

Gigabyte GB 210 MB

 Quantos bytes cabem em um CD de 700 

MB?

Em um CD, podem ser armazenados 734 003 200 bytes. 

(O professor poderá também pedir conversões para bits). 

Ou seja:

700 MB = 700  210  210 =

700 ·1024 ·1024 = 734 003 200 bytes

Considerações sobre a avaliação

O tema tratado nesta Situação de Aprendiza-

gem pode ser avaliado por meio de provas, listas 

de exercícios ou trabalhos em grupo. Nas provas 

Veja alguns exemplos em que transformamos 
números do sistema decimal para o binário:

Na computação, os algarismos 0 e 1 do sis-
tema binário são usados para representar quan-
tidades mínimas de informação, chamadas bits. 
O termo bit deriva do inglês binary digit (dígito 
binário). Em geral, quando escrevemos os nú-
meros no sistema binário gastamos mais bits do 
que a quantidade de dígitos que gastaríamos no sistema decimal; por exemplo, 1 024, que é 
escrito com 4 dígitos no sistema decimal, tem 11 bits no binário. Esse fato, que constituiria um 
enorme problema para a capacidade limitada de memória do homem, não é um problema para 
o computador, que possui uma enorme capacidade de armazenamento de dados. 

1 = 1  20  1

2 = 1  21 + 0  20  10

3 = 1  21 + 1  20  11

4 = 1  22 + 0  21 + 0  20  100

19 = 1  24 + 0  23 + 0  22 + 1  21 + 1  20 = 10011

1024 = ···  10000000000
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ou listas de exercícios o professor pode explorar 

as ideias que foram abordadas nos exercícios 

apresentados nesta Situação de Aprendizagem. 

Recomendamos que os exercícios deste material 

sejam analisados e adaptados de forma que o 

professor crie seu próprio material de aula, ade-

quado ao seu planejamento e às características 

particulares de suas turmas.

Com relação ao trabalho em grupo, pro-

pomos que o professor divida a turma em dez 

grupos. Cada grupo terá de pesquisar e apre-

sentar um sistema de numeração de algum 

povo antigo. Caso o professor deseje que os 

grupos trabalhem os mesmos sistemas que 

foram apresentados em classe, dois grupos se 

responsabilizarão pela apresentação do sistema 

egípcio, dois pelo sistema mesopotâmico, dois 

pelo sistema maia, dois pelo sistema romano e 

dois pelo sistema chinês. Alguns desafios que 

podem ser colocados para cada grupo são:

 Os grupos podem preparar uma apresen-

tação para a turma, a fim de esclarecer 

o funcionamento do sistema e descrever 

suas características em comparação com 

o nosso;

 Os grupos podem apresentar para a 

classe uma breve descrição histórica do 

povo antigo cujo sistema de numeração 

está sendo investigado. Essa descrição 

pode ser feita com o acompanhamento 

dos professores de História e Geografia. 

 Os grupos devem pesquisar e trazer para 

a classe pelo menos uma nova informa-

ção sobre o sistema de numeração inves-

tigado que não tenha sido apresentada 

ou comentada pelo professor (exemplo 

de questões que podem ser apresenta-

das: Como os romanos escreviam núme-

ros muito grandes? Quais são as hipóteses 

sobre o uso da base 20 no sistema maia 

de numeração? Quais as semelhanças e di-

ferenças entre o sistema chinês antigo e o 

sistema chinês atual de numeração?).

Caso o professor prefira, poderá também 

pedir que os grupos pesquisem outros siste-

mas antigos de numeração, como o dos gre-

gos e o dos hebreus. Recomendamos que os 

critérios de avaliação dos trabalhos incluam a 

capacidade do grupo de responder às dúvidas 

da classe em relação ao tema apresentado.

Outro trabalho individual ou em grupo que 

pode ser proposto é a criação de um sistema de 

numeração. O professor pode preestabelecer as 

características do sistema ou dar liberdade para 

que cada um crie seu próprio sistema. Caso o 

professor opte por não estabelecer as característi-

cas do sistema, é importante que ao menos sejam 

estabelecidas duas regras: 1) o sistema não pode 

ter ambiguidade de escrita; 2) o sistema não pode 

permitir duplicidade de escrita dos números. Es-

sas regras podem servir de parâmetro para o pro-

fessor avaliar a compreensão dos alunos sobre 

como deve ser estabelecida a lógica de um sistema 

funcional e operacional de numeração.

Outro conteúdo matemático que pode ser 

avaliado com base em temas apresentados 

nesta Situação de Aprendizagem é o trabalho 
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com potências. Tanto na escrita dos sistemas 

posicionais de numeração dos povos antigos 

quanto no trabalho com o sistema binário e 

os computadores, o professor deve encontrar 

um campo fértil para o estudo das potências 

e suas propriedades operacionais.

Vale lembrar que, nesta Situação de Aprendi-

zagem, o objetivo central é melhorar a compreen-

são do aluno sobre a estrutura de funcionamento 

do sistema indo-arábico posicional decimal de 

numeração. É importante que frequentemente o 

professor sinalize esse caminho e avalie os resulta-

dos também sob esse ponto de vista.

Como fonte de pesquisa para os trabalhos 

dos alunos e para a elaboração de atividades 

do professor, relacionamos algumas referên-

cias bibliográficas sobre o assunto ao final do 

Caderno. Pesquisas na internet também cons-

tituem uma valiosa ajuda para os trabalhos 

em grupo, uma vez que muita informação so-

bre sistemas de numeração de povos antigos 

pode ser encontrada na rede eletrônica.

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 2 
FRAÇÕES E DECIMAIS: UM CASAMENTO COM SIGNIFICADO

Conteúdos e temas: potências; frações: equivalentes, relação entre fração e decimais, novos 
significados para fração; decimais (revisão das operações de soma, subtração e multiplicação/
aprendizagem da divisão).

Competências e habilidades: estabelecer relação entre conceitos e linguagens: frações/decimais/
porcentagem; saber identificar e reconhecer informações numéricas que envolvem frações e deci-
mais em contextos diversificados.

Sugestão de estratégias: resolução de situações-problema; uso de malhas quadriculadas e 
de figuras.

Roteiro para aplicação da Situação 
de Aprendizagem 2

Nosso sistema de numeração é posicional, de 

base 10, e nele é possível escrever qualquer núme-

ro natural utilizando apenas dez símbolos, que 

são os algarismos de 0 a 9. O que nos interessa é 

mostrar que tal sistema pode ser estendido para a 

representação de números não inteiros, bastando 

para isso interpretar os algarismos à direita da 

vírgula como indicativos de divisões por potên-

cias de 10, como pode ser observado no exemplo 

a seguir da representação do número 4 735,8902: 

4 7 3 5

 103  102  101  100

4 milhares 7 centenas 3 dezenas 5 unidades

8 9 0 2

 101  102  103  104

8 
décimos

9 
centésimos

0 
milésimos

2 décimos de 
milésimos
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3 bolos divididos igualmente entre 4 crianças

3 partes de 1 bolo que foi dividido em 4 partes

O trabalho com potências de expoentes 

negativos normalmente é feito na 7a série/8o 

ano, mas o exemplo anterior também pode 

ser utilizado para a atribuição de significado 

às potências de expoentes negativos, bastan-

do para isso que se trabalhem regularidades e 

equivalência: ÷ 101 é equivalente a  10–1, ÷ 102 

é equivalente a  10–2 etc.

É provável que a concepção de fração que 

o aluno adquiriu nas séries anteriores seja a de 

uma “relação entre parte (numerador) e todo 

(denominador)”. Entretanto, nesse momento é 

importante destacar a equivalência entre essa 

ideia e a de que uma fração representa também 

o resultado da divisão do numerador pelo de-

nominador. Essa equivalência, apesar de moti-

vação supostamente natural, deve ser enfatizada 

para o aluno. Veja uma possível abordagem.

A fração 
3

4
, que pode significar três partes 

de um bolo que foi dividido em quatro partes 

iguais, pode também ser compreendida como 

a divisão de três bolos igualmente por quatro 

crianças. No caso da segunda interpretação, é 

possível pegar cada um dos bolos e dividi-los 

em quatro partes iguais, de modo que uma 

parte seja dada a cada criança:

Se quatro crianças querem repartir igual-

mente três bolos, a porção de bolo que caberá 

a cada uma pode ser expressa por 3 ÷ 4; ou 

seja, as figuras indicam que cada criança rece-

berá 
3

4
 de um bolo. Então, as expressões 

3

4  
e 3 ÷ 4 são equivalentes.

O conceito da fração como o “resulta-

do de uma divisão” prepara o caminho para 

discussões na 7a série/8o ano sobre os núme-

ros racionais, já que a fração passa a assumir  

status de número. Essa não é uma ideia sim-

ples e, portanto, deverá ser compreendida e in-

corporada pelos alunos gradativamente. Um 

exemplo que pode favorecer discussões a res-

peito da linguagem matemática e, em particu-

lar, do novo significado atribuído às frações é:

2 + 2 ou 12 ÷ 3 ou 
8
2

 ou 2  2 são expressões 

simbólicas para o número 4.

Neste momento, uma lista de exercícios fo-

cada na questão da ampliação do campo da 

linguagem matemática, nos novos significados 

dados às frações, na equivalência de significa-

dos e, ainda, na introdução de ideias que serão 

trabalhadas mais adiante no curso – como a 

divisão de números com vírgula – contribuirá 

para a aceleração do processo de aprendiza-

gem. Professor, a lista de problemas a seguir 
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3. Mostre, por meio de desenhos, que 
2

5
 é 

equivalente a 2 ÷ 5. 

Para este exercício, o aluno deverá ter visto antes a equivalên-

cia entre 
3

4
 e 3 ÷ 4 por meio de figuras.

servirá para sua reflexão sobre possibilidades 

de abordagem do assunto tratado.

1. Um professor propôs para 

seus alunos o seguinte proble-

ma: Cláudia tem 18 metros de 

arame. Ela corta 
1

5
 do arame para fazer 

uma tela que será usada na nova casa de 

seu cachorro. Qual é o comprimento de 

arame que ela vai utilizar na construção 

dessa tela? Justifique sua resposta.

 Veja a resposta dada por três estudantes:

 João: 3,6 metros, porque 18 ÷ 5 é igual a 3,6.

 Ana: 
1

5
 de 15 é igual a 3. Como eu quero 

1

5
 de 18, e 18 = 15 + 3, então o comprimen-

to usado de arame será “3 mais 
1

5
 de 3”.

 Léo: 
1

5
 em decimal é 0,2, então, eu mul-

tipliquei 0,2 por 18 e obtive 3,6.

 Qual(is) dos estudantes está(ão) certo(s)?

Os três estão certos. 

Observação: Ana encaminhou o problema para o número 

misto 3 
5

3 .

2. Pinte nas três malhas a seguir o correspon-

dente às frações 
2

10
, 

20

100
 e 

1

5
 respecti-

vamente. Em seguida, responda: o que se 

pode concluir sobre essas frações?

Cada pessoa receberá 2 ÷ 5 

de uma pizza

4. Com relação ao número 2,48, podemos  

fazer sua leitura de inúmeras maneiras di-

ferentes, como:

a) 2 inteiros, 4 décimos e 8 centésimos;

b) 2 inteiros e 48 centésimos;

c) 248 centésimos.

 Utilizando as sequências horizontais de qua-

drados a seguir, pinte-as corretamente para 

representar o número 2,48 de acordo com 

cada uma das três leituras, mostrando em se-

guida a equivalência entre elas.

a)

b)

As malhas pintadas mostram que as frações são equivalentes.
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c)

Note que a área total pintada em cada sequência é a mesma.

Professor, uma convenção que deve ser fei-

ta sobre a notação de fração x

y
 é a de que ela 

também pode representar uma divisão de x por 

y não inteiros. Sendo assim, podemos represen-

tar, por exemplo, o resultado da divisão de 2,38 

por 0,4 com a fração 2,38

0,4
. Ao multiplicarmos 

o numerador e o denominador de uma fração 

por um mesmo número, encontramos uma fração 

equivalente, portanto, 2,38

0,4
 = 2,38  100

0,4  100
 = 

= 238

40
. Esse procedimento indica que toda 

divisão entre números decimais pode ser con-

vertida em uma divisão de números inteiros, 

bastando para isso empregar a ideia de frações 

equivalentes. No caso do exemplo, dividir 2,38 

por 0,4 é equivalente a dividir 238 por 40. 

Note que tal procedimento permite que se 

discuta a regra prática de armar a conta de di-

visão com os decimais e, em seguida, “igualar as 

casas depois da vírgula e desprezar as vírgulas”.

A exploração dessa regra prática tam-

bém pode ser feita utilizando-se apenas o 

conceito de significado da fração 
x

y
 como 

o “número de vezes que y cabe em x” (nesse 

caso, estamos considerando x e y inteiros), 

como veremos a seguir. Os decimais 2,38 

e 0,4 são equivalente às frações 
238

100
 e 

4

10
. 

Portanto, dividir 2,38 por 0,4 é equivalen-

te a fazer a divisão 238

100
 ÷ 4

10
. Se transfor-

marmos essas frações em outras de mesmo 

denominador, realizar a divisão se reduz a 

fazer uma divisão entre numeradores que, 

nesse caso, serão números inteiros. Assim,  

238

100
 ÷ 

4

10
 é equivalente a 

238

100
 ÷ 

40

100
 , que 

é equivalente a dividir 238 por 40, porque o 

número de vezes que 4

10
 cabe em 238

100
 é igual 

ao número de vezes que 40 cabe em 238. 

Em resumo, toda divisão entre decimais 

pode ser transformada em uma divisão de in-

teiros, e o procedimento que normalmente se 

usa para isso é o de “igualar as casas depois 

da vírgula e desprezar as vírgulas” e pode ser 

justificado por meio de discussões como as 

que foram apresentadas.

5. Encontre números inteiros cuja 

divisão dê o mesmo quociente que 

o das seguintes divisões: 

a) 4,3 ÷ 1,25

b) 0,005 ÷ 0,2

c) 12,28 ÷ 3,2

Algumas possíveis soluções:

a) 86 e 25 b) 1 e 40         c) 307 e 80
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Considerações sobre a avaliação

Boa parte dos temas desenvolvidos nesta Si-

tuação de Aprendizagem foi explorada utilizan-

do-se como recurso as figuras e as malhas qua-

driculadas. Tais instrumentos podem ajudar os 

alunos a compreender o conceito de fração e suas 

diferentes representações; portanto, recomenda-

mos que o professor também os utilize em alguma 

das avaliações a serem propostas aos estudantes.

Ao final da Situação de Aprendizagem o alu-

no deve compreender a fração 
x

y
 como relação 

par te-todo, como representação de um núme-

ro, como representação da divisão de x por y e 
como porcentagem de alguma coisa. É provável 
que essas ideias sejam mais bem incorporadas ao 

longo de todo o ano letivo, porém, é importante 
que neste momento o professor crie instrumentos 
de avaliação que possam identificar quais desses 
significados e interpretações foram apropriados 
pelos alunos e quais devem ser retomados.

A passagem da notação de uma fração 
para a notação decimal (dízima ou decimal 
finita) é uma habilidade que deve ser veri-
ficada, bem como a habilidade de conver-
ter um decimal finito em fração irredutível. 
Embora a conversão das dízimas periódicas 
em frações seja abordada na 7a série/8o ano, 
o professor pode pedir que seus alunos con-
vertam dízimas mais simples e de uso fre-

quente em frações irredutíveis, tais como 

0,333... em 
1

3
, 0,111... em 

1

9
, 0,666... 

em 
2

3
  etc.

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 3 
MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO COM FRAÇÕES

Conteúdos e temas: frações: multiplicação e divisão; decimais.

Competências e habilidades: ampliar o conhecimento das operações aritméticas com frações por 
meio da resolução de problemas com multiplicação e divisão; fazer transferência entre linguagens e 
identificar operações de multiplicação e divisão com frações em contextos concretos; utilizar a ideia 
de equivalência como um recurso na resolução de problemas aritméticos com frações; compreender 
o uso do conectivo “de” na linguagem escrita/oral quando associado a uma operação com frações.

Sugestão de estratégias: resolução de situações-problema; uso de figuras (barras particionadas).

Roteiro para aplicação da Situação 
de Aprendizagem 3

Um dos objetivos da 6a série/7o ano com o 

estudo das frações é o de ampliar o universo 

das operações para a multiplicação e a divisão. 

Na 5a série/6o ano, o aluno já terá iniciado os es-

tudos da multiplicação de frações por número in-

teiro e, agora, essa ideia deve ser ampliada para a 

multiplicação de uma fração por outra. Ao final 
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calcular “ 
4

5
 de  

3

4
”. Compreendidos esses 

aspectos de linguagem, veremos agora como 

justificar um algoritmo para o produto de fra-

ções por meio de argumentos geométricos e, 

para isso, usaremos como exemplo o produto 
3

4
 ∙ 

4

5
. 

Utilizaremos retângulos para represen-

tar a unidade e, em seguida, os dividiremos 

em 4 partes iguais (marcando 3) e em 5 par-

tes iguais (marcando 4). O produto 
3

4
 ∙ 

4

5
 

corresponde a “ 
3

4
 de 

4

5
”, ou seja, devemos pe-

gar 
4

5
 da representação correspondente aos 

3

4
, 

o que pode ser obtido por uma intersecção, como 

mostra a sequência de figuras:

Na fração resultante da operação, 
12

20
, o 

numerador 12 foi obtido do produto das 

.

da série, é desejável que os alunos saibam 

que o resultado da multiplicação de duas 

frações será uma fração cujo numerador é 

o produto dos numeradores dessas frações, 

e o denominador é o produto dos denomina-

dores dessas frações. Porém, antes que se che-

gue à mecanização desse algoritmo, é funda-

mental que seja trabalhado com os alunos o 

seu significado. A seguir será apresentada uma 

proposta geométrica para o trabalho com a  

multiplicação de frações, mas é importante que 

fique claro que inúmeras outras abordagens 

podem ampliar de forma significativa as pos-

sibilidades de compreensão do tema, sendo a 

apresentada apenas uma delas.

Quando trabalhamos com multiplica-

ção de números naturais dizemos, 3  5, por 

exemplo, é equivalente a “3 parcelas de 5”.  

Ou seja, o primeiro fator significa quantas par-

celas do segundo fator nós temos, ou queremos. 

Na multiplicação de números inteiros por frações 

é possível utilizar  um raciocínio semelhante. Por 

exemplo:  4  
1

3
 significa “4 parcelas de um ter-

ço”, ou seja, 4  
1

3
 = 

1

3  
+ 

1

3  
+ 

1

3
 + 

1

3
 = 

4

3
.  

Sendo o produto comutativo, outra forma 

de interpretar 4  
1

3
 seria 

1

3
  4 e, portan-

to, seu significado passaria a ser “
1

3
 de 4”, o 

que é o mesmo que calcular a terça parte de 

4. Note que a preposição de está diretamen-

te associada à operação de multiplicação.  

Estendendo essa ideia, calcular 
3

4
  

4

5
 é 

equivalente a calcular “
3

4
 de 

4

5
”, ou a 
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colunas que representam 
3

4
 pelas linhas que 

equivalem a 
4

5
, ou seja, pelo numerador da 

primeira fração e o numerador da segunda. 

Raciocínio análogo justifica o denominador 

da fração resultante, 20, obtido do produ-

to de 4 por 5. A prática de situações seme-

lhantes a essa favorece a compreensão do 

algoritmo do produto de frações e deve ser  

trabalhada, mesmo sabendo-se que o objeti-

vo final ao longo do ano seja a mecanização 

de procedimentos de cálculo sem o recurso 

das barrinhas. É importante ainda destacar 

que essa abordagem também pode ser em-

pregada com frações impróprias, bastando 

para isso iniciar o problema separando a par-

te inteira da parte não inteira. Por exemplo, a 

fração 
7

3
, que corresponde a 2 inteiros mais 

1

3
, pode ser representada por dois retângu-

los inteiros mais 
1

3
 de outro retângulo. Com 

essa representação, basta repetir os procedi-

mentos descritos anteriormente que pode-

remos indicar o produto da fração 
7

3
 por  

outra fração com o uso de figuras.

1. Escreva operações com frações 

que representem o que se pede:

a) 3

5
 da metade

5

3

2

1  

b) a “terça parte” de 2

7

3

1

7

2  

c) 3

8
 de 5

6

8

3

6

5  .

d) total de “terças partes da unidade” em 4

5

5

4

3

1
÷  .

2. Um pintor utiliza 
1

3
 de uma lata de tinta e, 

em seguida,
 

1

4
 do que restou de tinta na lata.

a) Escreva uma operação com frações que 

represente corretamente a fração da lata 

que foi utilizada da última vez.

Ao utilizar 
3

1  da lata, restam 
3

2  .

Como da última vez utilizou-se 
4

1  de 
3

2  , a operação pro-

curada é 
4

1

3

2  .

b) Realize a operação indicada no item an-

terior utilizando “barrinhas”.

4

1

3

2
=

12

2

3. Escreva a divisão 3

4
 por 2

3
 

na forma de uma fração. Em se-
guida, multiplique o numera-

dor e o denominador dessa fração de forma 
que resulte em uma fração com numerador 

e denominador inteiros.

=

3

2

4

3

4

312 ·

3

2
12 ·

=
3 · 3

4 · 2
=

4

3
·

2

3
=

8

9  
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4. Com relação à atividade 3, resolva-a no-

vamente multiplicando o numerador e o 

denominador da fração inicial por outro 

número que não o escolhido na resolução 

anterior.

=

3

2

4

3

4

3
24 

3

2
24 

=
6  3

8  2
=

8

6

2

3
=

16

18
=

8

9

5. Registre quais são as regras práticas para 

fazer a multiplicação e a divisão de frações.

Dadas as frações 
b

a  e 
d

c  , temos que:

a) 
b

a

d

c
=

bd

ac

b) 
b

a

d

c
÷ =

bc

ad

b

a

c

d
=

Professor, no que diz respeito à divisão 

de frações, muitas outras estratégias podem 

ser utilizadas. Apresentaremos na sequência 

um problema que favorece a utilização de ar-

gumentos geométricos para a compreensão  

do algoritmo.

Desafio!

Se 
2

3
 de uma lata de tinta dão para 

pintar 3

4
 de uma parede, que fração da 

parede conseguirei pintar com 1 lata de tinta?

Fazendo uma analogia com inteiros, se o 

problema se referisse a 2 latas de tinta como 

suficientes para pintar 6 paredes, com 1 lata 

pintaríamos 3 paredes, o que pode ser concluí-

do pela conta 6 ÷ 2 = 3. Empregando essa 

interpretação no problema, a resposta pode 

ser obtida por meio da divisão 
3

4  
÷ 

2

3
, que  

também pode ser representada por  

3

4

2

3

.

De acordo com o problema, se a lata de 

tinta fosse dividida em 3 partes iguais, 2 delas 

foram utilizadas. Dividindo-se a parede em 4 

partes iguais (linhas horizontais na figura a 

seguir), subdivididas em 2 (pois foram utiliza-

das 2 partes de tinta), a parede estará dividida 

em 4  2 = 8 partes. Podemos imaginar, por-

tanto, que cada parte de tinta permite pintar 

3 dessas partes da parede. Logo, a lata inteira, 

que tem 3 partes, permite pintar 3  3 = 9 das 

partes da parede. Então, a fração da parede 

pintada será:

 

3

4

2

3

 =  
3  3

4  2  
= 

9

8
 , em que 4  2 é o número 

de partes em que foi dividida a parede e 3  3 é 

o total das partes que serão pintadas usando 

a lata inteira. Como 
3  3

4  2  
= 

3

4
  

3

2
, obti-

vemos uma expressão com produto de fra-

ções que é equivalente à expressão inicial de 

divisão de frações. Essa equivalência pode ser 

utilizada para justificar o algoritmo de divisão 

de frações: “multiplicar a primeira fração pelo 

inverso da segunda fração”.
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a Lembramos mais uma vez que estamos convencionando a notação de fração como uma divisão, não necessariamente 
entre inteiros.

b O m.m.c. é o menor múltiplo que resolve nosso problema, contudo, é importante que os alunos percebam que 
qualquer múltiplo comum resolveria a questão.

Outra estratégia que pode ser utilizada para 

justificar a regra da divisão de frações faz uso da 

ideia de frações equivalentesa. Sabendo-se que 

multiplicar numerador e denominador de uma 

fração por um mesmo número gera uma fração 

equivalente, então, no caso da fração 

3

4

2

3

, 

para transformá-la em uma fração com nu-

merador e denominador inteiros temos de 

multiplicar numerador e denominador por 

um número que seja simultaneamente múl-

tiplo de 4 e de 3. Como m.m.c.b (4, 3) = 12, 

um múltiplo que cumpre nosso objetivo é o 

12. Note que, multiplicando-se numerador 

e denominador da fração por 12, a regra 

prática de divisão de frações também apa-

rece naturalmente:

3

4

2

3

 =            = 
3  3

4  2  
= 

3

4
  

3

2
 = 

9

8
   

12  
3

4

12  
2

3

O trabalho com exercícios de multiplicação 

e divisão de frações deve ser feito com os obje-

tivos de compreensão e fixação das regras prá-

ticas e aplicação em situações-problema. Em 

um primeiro momento, é desejável que seja 

dada maior ênfase à resolução de situações-

-problema do que à fixação das regras, uma 

vez que por meio das estratégias particulares 

utilizadas pelos alunos a regra prática pode-

rá ganhar significado naturalmente. A seguir 

apresentamos uma pequena lista de proble-

mas interessantes no contexto desse assunto.

6. João colocou em uma jarra 3

4
 

de uma garrafa de refrigerante. O 

conteúdo da jarra foi repartido 

igualmente entre 6 pessoas. Calcule a fra-

ção do refrigerante que havia inicialmente 

na garrafa. 

4

3
÷ 6 =

4

3

6

1
=

24

3
=

8

1

7. Laura tem 3 
1

4
 de hora para terminar suas 

3 tarefas de casa. Se ela dividir igualmente 
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o tempo entre as tarefas, quantas horas 

ela terá de dedicar a cada uma? 

1 e 
12

1
 de hora, ou ainda, sabendo-se que 

12

1
 de 60 minu-

tos são 5 minutos, 1h05. 

Este problema revela a importância da linguagem dos nú-

meros mistos.

8. Rita comprou chocolate a granel e pagou 

R$ 7,20 por 
3

4
 de quilo. Qual é o preço do 

quilo do chocolate que Rita comprou? 
R$ 9,60. Este problema sugere a importância de trabalhar 

contextos em que apareçam tanto números com vírgula 

quanto frações.

9. Podemos encher 
7

8
 do tanque A usando 

2

3
 da água contida no tanque B. Supon-

do-se o tanque A completamente vazio, 

que fração do tanque B seria necessária 

para encher o tanque A?  

3

2

8

7
÷ 

3

2

7

8
=

21

16
=

Considerações sobre a avaliação

Espera-se que, ao final desta Situação de 

Aprendizagem, o aluno esteja habilitado a 

operar multiplicações e divisões com frações. 

O reconhecimento e a interpretação dessas 

operações devem ser trabalhados com o uso 

de recursos geométricos (por exemplo, par-

tições de barras), porém também é desejável 

que o aluno comece gradativamente a traba-

lhar com destreza a multiplicação e a divisão 

de frações.

O professor pode avaliar a aprendizagem 

por meio de provas e também de fichas de 

exercícios, mas deve ter em vista que a incor-

poração plena das estratégias de cálculo com 

multiplicação e divisão de frações só se dará 

ao longo do ano, com a retomada do assunto 

em outros momentos.

Recomenda-se também que o professor 

trabalhe expressões numéricas com frações, 

mas, sempre que possível, é preferível que 

esse trabalho seja feito por meio de situações-

-problema nas quais o aluno deve encontrar 

(e resolver) uma expressão que represente de-

terminada situação.

Ao final da 6a série/7o ano espera-se que o 

aluno saiba realizar isoladamente as quatro  

operações com decimais e com frações e saiba 

resolver expressões numéricas simples envol-

vendo decimais e frações. Também faz parte 

das expectativas de aprendizagem que ele saiba 

ler e interpretar informações na forma de fra-

ções ou decimais em textos, sejam eles proble-

mas de Matemática, artigos de jornais, revistas, 

textos dos livros de História, Geografia etc.
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 4 
NÚMEROS NEGATIVOS: DESVENDANDO AS REGRAS DE SINAIS

Roteiro para aplicação da Situação 
de Aprendizagem 4

A apresentação dos inteiros negativos deve 

ser feita buscando-se contextos reais em que os 

números com sinais apareçam, por exemplo, nas 

escalas termométricas, na linha do tempo ou na 

indicação dos andares “abaixo do térreo” de um 

edifício. Uma ideia que também deve ficar clara é 

a de que os inteiros negativos podem ser conceitu-

ados a partir da ideia de simetria em relação aos 

inteiros positivos na reta numerada. Não por 

acaso chamamos os números –3 e 3 de simé-

tricos (ou opostos, ou relativos) em relação à 

origem da reta ordenada.

Somar números com sinais, multiplicar um 

número positivo por outro negativo e dividir 

número negativo por positivo são operações 

em que a contextualização é quase natural. 

Alunos de 6a série/7o ano relatam com certa 

facilidade situações que possam dar significa-

do a essas operações por exemplo:

 uma dívida de 10 reais e outra de 15 

reais são equivalentes a uma dívida de 

25 reais, portanto, (–10) + ( –15) = –25;

 se tenho 240 reais no banco e dou um 
cheque de 300 reais, ficarei com um 
saldo devedor de 60 reais, portanto,  
240 + (–300) = –60;

 três dívidas de 10 reais são equivalen-
tes a uma dívida de 30 reais, portanto,  
3  (–10) = –30;

 descer à profundidade de 9 metros em 
relação ao nível do mar em três etapas 
iguais significa dizer que em cada etapa 
teremos de descer 3 metros, portanto, 
–9 ÷ 3 = –3.

Uma importante ideia para o trabalho com 

números negativos é a de que toda subtração 

pode ser transformada em uma soma adicio-

nando-se o primeiro número com o oposto do 

segundo.

Conteúdos e temas: números negativos: contextos e aplicações; números negativos: operações 
e representações.

Competências e habilidades: identificar a insuficiência dos naturais para a resolução de novos 
problemas; compreender significados associados à escrita dos números negativos, bem como 
operações e expressões envolvendo números negativos; compreender a ideia de ordenação com 
números negativos; estabelecer correspondência entre situações concretas e contextos matemáti-
cos que justifiquem o uso de números negativos.

Sugestão de estratégias: resolução de situações-problema; uso de jogos e recursos lúdicos.
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Vejamos alguns exemplos dessa passagem:

3 – 5 = 3 + (–5) = –2

5 e (–5)

são opostos

7 – (–3) = 7 + 3 = 10

(–3) e 3

são opostos

–10 – 4 = –10 + (–4) = –14

4 e (–4)

são opostos

Em todas as situações analisadas até aqui, 

um dos maiores desafios didáticos, além da 

busca de contextos concretos, é o uso e a com-

preensão da linguagem. O aluno de 5a série/ 

6o ano tem incorporada a ideia de que o si-

nal de “menos” em 5 – 3 indica a operação 

de subtração e deverá compreender que a 

expressão 5 – 3 pode ser interpretada como 

a soma 5 + (–3). No caso dessa nova inter-

pretação, compreender que o sinal à esquer-

da do número é o “sinal do número” que de-

verá ser levado em consideração na hora de 

juntar (adicionar) “saldos positivos” e “dí-

vidas” é fundamental, e isso só se concreti-

zará para o aluno por meio da realização de 

exercícios ao longo de todo o ano.

Números negativos e as operações bancárias

Pensar em extratos bancários pode ajudar bastante no estudo das operações com números 
negativos; por isso, definiremos a seguir o significado de algumas palavras muito usadas nas 
operações bancárias.

  Saldo: quanto a pessoa tem na conta, ou quanto ela deve ao banco (se o valor for negativo).

  Saque: valor que a pessoa retira de sua conta, geralmente por meio de operação no 
caixa do banco ou no caixa eletrônico.

  Cheque: expressão do que será debitado (retirado) da conta do cliente em virtude de um 
pagamento a terceiros.

  Depósito: valor que será acrescido à conta do cliente.

Outro tipo de operação que pode ser contextualizada por meio de extratos bancários é a 
de “retirada de uma retirada”. Imaginemos que um banco tenha retirado indevidamente de 
um cliente a quantia de 100 reais. Esse valor deve aparecer no extrato como “–100,00”. Uma 
vez identificado que a retirada foi um equívoco, o banco deve devolver ao cliente os 100 reais, 
que do ponto de vista contábil deve ser registrado como uma correção equivalente a “retirar 
a retirada” (indevida) que foi feita. Admitindo a conta de um cliente com 500 reais de saldo, 
os registros da retirada indevida e da correção seriam assim:
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Professor, após a leitura desse texto pelos 

alunos, outras operações podem ser contextua- 

lizadas e, para isso, a análise de alguns extra-

tos bancários pode ser bem ilustrativa.

Veremos a seguir uma atividade com ex-

trato bancário em que o aluno deverá inter-

pretar situações e significados das opera-

ções indicadas, além de ter de fazer contas 

com números negativos.

1. Ao imprimir o extrato bancá-

rio, um cliente notou que dois 

campos saíram borrados. Anali-

se atentamente as indicações do extrato e aju-

de o cliente a identificar os valores borrados.

Operação Saldo (em R$)

Saldo 500,00

Retirada –100,00

Saldo 400,00

Correção –(–100,00)

Saldo 500,00

Com essa operação percebemos que retirar uma retirada, que foi indicada por –(–100,00), 

é equivalente a devolver 100 reais, ou seja, –(–100) = 100.

Operação Saldo (em R$)

Saldo 528,00

Cheque 345

Cheque 346

Saldo 310,00

Depósito 295,00

Saque

Saldo

O cliente tinha 528 reais na conta, deu um cheque de 145 reais e ficou, portanto, com 383 reais. Em seguida, ele deu um cheque de valor 

desconhecido e ficou com saldo de 310 reais. Fazendo a conta 383 – 310 = 73, descobre-se que o valor do cheque 346 foi de 73 reais. Após o 

depósito de 295 reais, o cliente ficou com 310 + 295 = 605. Após efe tuar um saque de valor desconhecido, seu saldo parcial de 605 reais ficou 

negativo em 420 reais, o que significa que o cheque dado foi suficiente para esgotar os 605 reais e ainda deixar negativa a conta em 420 reais. 

Segue, portanto, que o valor do cheque foi de 605 + 420 = 1 025. Esse valor (com sinal negativo) corresponde ao que deve ser colocado no 

segundo espaço borrado do extrato.
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2. Ao imprimir o extrato bancário, um cliente 

notou que dois campos saíram borrados. 

Analise atentamente as indicações do ex-

trato e ajude o cliente a identificar os valo-

res borrados.

Operação Saldo (em R$)

Saldo

Cheque 165 –380,00

Depósito 560,00

Saldo –250,00

Correção –(–400,00)

Cheque 166 –320,00

Depósito

Saldo –80,00

A análise desse extrato deve começar de baixo para cima, a partir 

do saldo negativo de 250 reais. Um depósito de 560 reais e um 

cheque de 380 reais implicam uma operação de saldo positivo 

de 180 reais. A questão agora é: qual é o saldo a partir do qual 

um acréscimo de 180 reais deixa o saldo final –250 reais? Cer-

tamente o saldo inicial era negativo em um valor que, quando 

somado com 180 reais, resulta em –250 reais. O valor procurado 

é negativo e pode ser obtido por meio da conta 180 + 250 = 430. 

Segue, portanto, que o primeiro valor borrado é –430 reais. Par-

tindo agora de um saldo negativo de 250 reais, o banco devolveu 

400 reais para o cliente por meio de uma correção, e o cliente 

deu um cheque de 320 reais, o que perfaz um saldo parcial de  

–250 –(–400) – 320 = – 170. Como o saldo final do cliente é nega-

tivo em 80 reais, segue que o depósito feito foi suficiente para 

reduzir seu saldo parcial negativo de 170 reais para um saldo ne-

gativo de 80 reais. Fazendo a conta 170 – 80 = 90, descobrimos que 

o depósito indicado no segundo espaço borrado foi de 90 reais.

Problemas de extrato bancário permitem 
que se trabalhem operações com números 
negativos e que se introduza, indiretamente, 
a ideia de equação, que também é um tema 

de estudo da 6a série/7o ano.

Sempre que possível, recomenda-se que 

o professor explicite aos alunos a relação in-

tradisciplinar dos conteúdos de Matemática, 

ou seja, que aponte a relação dos temas estu-

dados com outros temas da Matemática, ou 

com outras abordagens que não propriamente 

a do contexto examinado. Em relação ao es-

tudo dos números negativos, um contexto in-

tradisciplinar que pode ser explorado é o dos 

gráficos. Uma vez estabelecida a compreen são 

sobre ordenação dos negativos e sobre as ope-

rações de adição e subtração com negativos, 

o professor pode apresentar para os alunos o 

plano ortogonal ordenado com números in-

teiros e problemas envolvendo situações con-

cretas com números inteiros apresentados em 

gráficos de barras ou de linhas.

A seguir apresentamos algumas propostas 

de atividades que exploram a intradisciplina-

ridade entre o estudo dos números negativos e 

a análise e interpretação de gráficos.

3. O gráfico a seguir indica o lu-

cro mensal da sorveteria Ki-Fria 

ao longo dos oito primeiros me-

ses de um certo ano. Considere que "lucro 

negativo" significa o mesmo que prejuízo. 

Analise o gráfico e responda às perguntas 

a seguir.
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6

5

4

3
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0
1      2      3      4      5      6      7      8      9      10

Partidas

Gols pró                   Gols contra

G
ol

s

Partida 1: −1; Partida 2: 3; Partida 3: −2; Partida 4: −2; Partida 5: 1;  

Partida 6: −2; Partida 7: 0; Partida 8: –3; Partida 9: 1; Partida 10: –3;  

Saldo geral: −8 gols.

Quanto à multiplicação e à divisão de nú-

meros com sinais, caberá aqui uma análise mais 

detalhada e, de preferência, com o uso de abor-

dagens diversificadas. Apresentaremos apenas 

algumas propostas para a discussão sobre o 

“produto de números negativos” tendo como re-

sultado “um número positivo”, porque a divisão 

decorre naturalmente desse resultado, levando-

-se em consideração que toda divisão pode ser 

transformada em uma multiplicação, como se 

pode observar nos exemplos a seguir:

3 ÷ 2 = 3  0,5 ou 3 1

2

5 ÷ 6 = 5  0,16 ou 5 1

6

Discutiremos três estratégias diferentes sobre a 

regra de sinais na multiplicação de números nega-

tivos e, em seguida, apresentaremos uma proposta 

lúdica para a compreensão de ideias relacionadas 

às operações e à ordenação de números com sinais.

15000

10000

5000

0

–5000

–10000

–15000

–20000

Lucro da sorveteria Ki-Fria

12    000
7 500

4 000

2 400

–7 000

13 400

–18 000

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

Junho Julho Agosto

–16 500

a) Qual foi o lucro total da sorveteria Ki-

-Fria nos 8 meses?

–R$ 2 200,00 (vale comentar com os alunos que pode-

mos nos referir ao valor negativo como “lucro negativo de  

R$ 2 200,00”, ou como “prejuízo de R$ 2 200,00”).

b) Qual foi o lucro médio mensal da sorve-

teria no período analisado?

(−2 200) ÷ 8 = −R$ 275,00.

c) Sabe-se que o lucro de janeiro foi publi-

cado errado e que, com a correção, o lu-

cro nos 8 meses analisados passa a ser de  

R$ 1 500,00. Determine qual seria o lu-

cro correto de janeiro após a correção.

−2 200 − 12 000 = −14 200 (se o lucro em janeiro fosse zero, o saldo 

nos oito meses seria negativo em R$ 14 200,00). Queremos um 

lucro em janeiro que liquide o saldo negativo total de R$ 14 200,00 

e que ainda deixe um lucro positivo no período de R$ 1 500,00, ou 

seja, o valor procurado é 14 200 + 1 500 = R$ 15 700,00.

4. O gráfico indica o número de gols que um 

time fez e sofreu em 10 partidas do Campeo-

nato Brasileiro de Futebol. Calcule o saldo 

de gols desse time por partida, e o saldo ge-

ral de gols nas 10 partidas.

©
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1a estratégia: regularidades

Investigando regularidades na sequência da 

atividade 5 o aluno deve perceber que:

 sempre há diminuição em uma unidade 

no primeiro fator da multiplicação;

 o segundo fator da multiplicação é 

constante;

 o produto aumenta sempre em 3 unidades.

Com isso, espera-se que ele preveja a 

continuação da sequência e possa concluir 

que multiplicar dois números negativos re-

sulta em um número positivo.

5. Observe a regularidade na 

sequência e responda às per-

guntas a seguir:

4  (–3) = –12    3  (–3) = –9    2  (–3) = – 6

1  (–3) = –3    0  (–3) = 0   

a) O que está ocorrendo com o fator da di-

reita de multiplicação?

Mantém-se constante.

a A situação descrita nesta atividade necessita de dois pré-requisitos de conteúdo: conhecimento sobre o plano 
ordenado e a localização de pontos, e conhecimento sobre proporcionalidade. Ambos são temas da 6a série/7o ano 
que, se já tiverem sido discutidos pelo professor, possibilitarão o uso dessa estratégia. Vale lembrar também que, 
para o uso dessa estratégia, o professor terá de estabelecer a proporcionalidade não com a ideia de “distância” (valor 
positivo), mas sim com a de segmento orientado, em que o sinal deve ser levado em consideração.

b) O que ocorre com o fator da esquerda?

Está diminuindo em uma unidade.

c) O que está ocorrendo com o resultado 

da multiplicação quando comparado 

ao da multiplicação da linha anterior?

O produto está aumentando em 3 unidades de uma linha 

para a seguinte (de cima para baixo).

d) Qual é a multiplicação esperada para a 

próxima linha da sequência?

−1  (−3) = 3

2a estratégia: plano cartesiano e 
proporcionalidadea

6. Admita que os segmentos indicados em 

vermelho sejam paralelos. Determine a lo-

calização do ponto marcado em verde e, 

em seguida, mostre que –3  (–2) = 6.

y

P
x

-a 0

-b

1
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que podemos interpretar zero torneira como co-

locar e retirar uma torneira, é possível representar 

a nova expressão por: (1–1)  (–1) = 0.

Utilizando a propriedade distributiva no 

produto, sabemos que a expressão é equiva-

lente a: 1  (–1) – 1  (–1) = 0.

Uma vez que 1  (–1) é igual a “um negativo”b 

e sabendo-se que o resultado da conta que está 

do lado esquerdo do sinal de igual tem de ser 

zero, então, necessariamente –1  (–1) tem de 

ser igual a 1:

1  (–1) – 1  (–1) = 0

    –1

Como 1  (–1) é igual a –1, então, –1 (–1) 

tem que ser o simétrico de –1 para que a 

igualdade seja nula. Tal condição é satis-

feita, pois o simétrico de –1, que pode ser 

representado por –1  (–1), é 1.

Além de contextualizar o produto de nú-

meros negativos por meio da verificação de 

que –1  (–1) = 1, e da ideia de que – (–1) = 1, 

essa apresentação também tem a vantagem de 

constituir uma reformulação numérica da de-

monstração formal de que (–a)  (–b) = a  b, 

encontrada em muitos livros.

3a estratégia: busca de contexto

7. Imagine um tanque que possa ser esvazia-

do por torneira de vazão de –1 litro por 

minuto (o sinal de menos indica que o lí-

quido é retirado do tanque) e enchido por 

torneiras de vazão de 1 litro por minuto. Se 

é possível despejar nesse tanque qualquer 

quantidade dessas torneiras, fica evidente 

que, para efeito de manutenção do fluxo 

de água no tanque, “retirar uma torneira de 

vazão –1 ℓ/min” é equivalente a “acrescen-

tar uma torneira de vazão 1 ℓ/min”. Utilize 

o texto dessa questão para justificar que  

– (–1) = 1.
Utilizando a linguagem numérica, teremos:

“retirar uma torneira de vazão –1 ℓ/min”  –(–1)

“acrescentar uma torneira de vazão 1 ℓ/min”  +1

Portanto, segue que –(–1) = 1.

O fluxo de zero torneira de vazão –1, que é igual a zero, pode 

ser indicado da seguinte maneira: 0  (–1) = 0.

Professor, esclareça aos alunos que, uma vez 

y

x
–3 0

–2

1 (–3)  (–2) = 6

Se os segmentos são paralelos, os lados dos triângulos forma-

dos pelos segmentos e pelos eixos são proporcionais. Cha-

mando de P o ponto verde, temos que: 
1

−a
=

−b

P
 . Multipli-

cando-se os dois membros da igualdade por (–b), concluímos 

que P = (–a)  (–b). Esse resultado sugere que (–3)  ( –2)= 6.

b A contextualização do produto de positivo por negativo foi citada no início da atividade.



40

Como dissemos anteriormente, a regra 

de sinais da divisão de números negativos 

decorre da regra de sinais do produto por-

que toda divisão pode ser convertida em 

multiplicação. Por exemplo, sabemos que 

–12 ÷ (–4) = 3 porque –12 ÷ (–4) é equi-

valente a –12  (–0,25), cujo resultado é 3, 

ou seja, trata-se de um produto de números 

negativos.

Na 6a série/7o ano, além de ampliar seus 

conhecimentos numéricos, o aluno aprende 

uma série de novas representações de núme-

ros e operações numéricas. Em particular, as 

frações negativas são responsáveis por algu-

mas confusões, pois relacionam a linguagem 

das frações e a dos números negativos. 

Assim, apresentar a equivalência entre  

– 
a

b
 , 

–a

b
 e 

a

–b
 torna-se necessário e é uma 

interessante oportunidade para retomar a 

ideia de fração como representação do re-
sultado de uma divisão e das regras de sinais 
nas operações com inteiros. Observe como 
isso pode ser feito em termos numéricos:

− = − ÷( )= −
12
4

12 4 3

−
= − ÷ = −

12
4

12 4 3

−
= ÷ − = −

12
4

12 4 3( )

Veremos a seguir uma brincadeira que 

pode ser feita na sala de aula para o treino 

de cálculo com números negativos. O profes-

sor deve dividir as carteiras da sala de aula 

em pares de fileiras. Por exemplo, em uma si-

tuação com 36 alunos, arranje-os em quatro 

fileiras e marque no chão duas linhas nume-

radas de –6 a 6. O jogo será disputado entre 

os pares de fileiras separadas pelas linhas nu-

meradas (veja figura).

Os primeiros alunos das filas à direita das 

linhas irão para a posição 0, e os primeiros 

alunos das filas à esquerda das linhas darão 

ordens para esses alunos, por exemplo: “ande 

3”, “ande 2”, “ande –5” etc. Depois do mo-

vimento, os segundos alunos das filas à direi-

ta ocupam a posição 0 e os segundos alunos 

das filas à esquerda dão ordens de movimen-

to para eles. Depois de duas ou três séries 

completas de ordens dos alunos das filas à 

esquerda, todos voltam aos seus lugares e 

agora os alunos das filas à direita dão ordens 
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de movimentos para os das filas à esquerda. 

Exemplo de movimento: o aluno A vai para 

o 0, o aluno B dá ordem “ande 2”, A vai para 

2, C vai para 0, D dá ordem “ande –3”, B vai 

para –3 etc. Depois que o último aluno tiver 

se movimentado, o primeiro dá ordem para o 

mesmo aluno que havia dado a primeira or-

dem, e assim sucessivamente.  

Depois que os alunos estiverem mais 

familiarizados com o procedimento, o 

professor poderá dificultar as coisas esta-

belecendo regras para os movimentos, por 

exemplo, “quero movimentos que façam 

duplas em um mesmo número da reta”, 

“quero movimentos que coloquem todos 

os alunos em correspondência com núme-

ros pares” etc.

Alguns outros jogos para fixação das ope-

rações com números negativos podem ser 

encontrados nos livros didáticos e, em geral, 

motivam a aprendizagem.

8. Calcule o valor numérico das expressões 

indicadas:

a) −1,25  0,2 + 0,52 ÷ 0,4
1,05

b)  − 32 − (−6 − 10) − (−2)2

3

c) 
3

2
  − 

8

9
+ 3

3

5

d) 2

5
  − 1

4

2

− 1

8

10

1
−

9. Calcule o valor numérico das 

expressões indicadas:

a) 7 − (4 − 6) − 15

−6

b) −52 − (−3)2

−34

c) 2,4  (−3) − 1,5  0,2

−7,5

d) 1 + 1,92 + (−0,32)

2,60

e) 15  − 
2

3

−10

f) − 2

5
  − 25

4

2

5

g) − 2

3
 + 1 − 3

2

6

7
−

h) 2

3
 ÷ 5

6
 − 5

5

21
−
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Considerações sobre a avaliação

O trabalho com números negativos certa-

mente deverá ser retomado pelo professor ao 

longo do ano em outros momentos para que 

haja fixação de conceitos por parte do aluno, 

bem como para que se desenvolva a destreza 

no cálculo com negativos. No momento em 

que o assunto é introduzido, o professor deve 

dar menor atenção à avaliação de extensas ex-

pressões numéricas envolvendo números ne-

gativos, e maior atenção ao reconhecimento 

da linguagem e uso correto da escrita. A partir 

da compreensão da relação existente entre a 

escrita das operações com negativos e o seu 

cálculo formal, o caminho para a aprendiza-

gem se torna mais tranquilo.

Certamente o tempo reservado para esse 

assunto não será suficiente para uma apren-

dizagem definitiva das regras de operação 

com números negativos, porém, na perspecti-

va de currículo em espiral, insistimos para o 

professor que contemple em seu planejamento 

a retomada do assunto em diversos outros 

momentos do curso.

A avaliação da aprendizagem de opera-

ções com números negativos pode ser feita 

por meio de provas, listas de exercícios e 

da própria observação do professor sobre 

a ação do aluno durante atividades lúdicas 

que ele aplicar em sala de aula.

Um contexto que também pode ser utiliza-

do para avaliação nas aulas introdutórias so-

bre o assunto é o de trabalhos em que o aluno 

tenha de procurar matérias em jornais, revis-

tas e livros em que apareçam números negati-

vos. Para atividades dessa natureza, o aluno 

poderá ser orientado de duas maneiras:

 localizar material em que apareçam  

números negativos;

 registrar com suas palavras o que com-

preendeu sobre os números e a informa-

ção a que se referem.
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Roteiro para aplicação da Situação 
de Aprendizagem 5

Formalmente chamamos de ângulo a figu-

ra formada por duas semirretas com mesma 

origem. Existem muitas maneiras distintas 

de representar um ângulo, e a introdução ao 

seu estudo não deve se preocupar, no primei-

ro momento, essencialmente com a formali-

zação matemática de seu conceito, mas sim 

com a construção do seu significado. A ideia 

de ângulo associada a um giro pode ser o 

ponto de partida para o trabalho, por exem-

plo, 
1

2
 giro, 

1

4
 de giro, 

3

4
 de giro etc. 

A apresentação do transferidor como ins-
trumento para medir e construir ângulos deve 
ser feita de forma cuidadosa, especialmente 
pelo fato de que o aluno costuma enfrentar 
dificuldades para utilizá-lo de maneira apro-
priada. Parte das dificuldades dos alunos está 
relacionada ao fato de que a unidade grau é 

bem pequena, ou seja, ela não pode ser mani-
pulada fisicamente. Uma sugestão para o início 
de trabalho seria a construção de um trans-
feridor, o que permitiria uma familiarização 
gradativa do aluno com as novas informações. 
Apresentamos a seguir os procedimentos para 

a construção de um transferidor com unidade 

de medida igual a 1

16
 da circunferência.

1. Seguindo as orientações de 

seu professor e as indicações a 

seguir, construa um transferi-

dor de papel com 16 subdivisões.

a) Recorte a folha em branco disponível 

no final deste Caderno (Anexo 1).

b) Usando os instrumentos geométricos 

(régua, compasso, esquadros ou trans-

feridor), construa um quadrado nessa 

folha. Caso tenha dúvidas sobre essa 

construção, consulte seu professor.

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 5
A GEOMETRIA DOS ÂNGULOS

Conteúdos e temas: estimativa, construção e medição de ângulos; desenho geométrico (para-
lelas, bissetriz, polígonos, ângulos); extensão do vocabulário geométrico.

Competências e habilidades: reconhecer e estimar medidas angulares em contextos e formas de lin-
guagem diversificadas; estabelecer comparações e classificações como processo para a aquisição 
de vocabulário geométrico; utilizar a lógica de pensamento estruturado para resolver problemas 
de natureza geométrica; desenvolver a motricidade fina por meio de instrumentos geométricos de 
desenho, bem como o pensamento antecipatório nos processos de resolução de problemas.

Sugestão de estratégias: resolução de situações-problema com instrumentos geométricos e 
com o raciocínio dedutivo; proposição de jogos.
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c) Dobre o quadrado ao meio por lados 

opostos e pelas diagonais de forma a fa-

zer vincos visíveis.

d) Considere os pontos de A até H, confor-

me a Figura 1. Em seguida, dobre OA so-

bre OB, depois OB sobre OC, depois OC 

sobre OD, e assim sucessivamente até OH 

sobre OA, obtendo as marcas (dobras e 

vincos), conforme indicado na Figura 2.

Professor, a atividade de construção do 
transferidor deve ser seguida do uso do ins-
trumento. O aluno pode dar um nome para a 
unidade de medida do transferidor e escrever 
suas marcações numéricas. O professor pode 
criar situações de uso do aparelho em que o 
aluno sinta a neces sidade de fazer subdivisões 
da unidade de medida. Por exemplo, situações 

em que tenha de medir um ângulo menor que 

1

16
 de circunferência. Conduzindo a atividade 

dessa maneira, a apresentação do transferidor 

de 360º pode ser feita de maneira natural, já 

que 
1

360
 de uma circunferência é uma unidade 

de medida pequena o suficiente para a maioria 
dos problemas práticos de medição de ângulo. 

É provável que o aluno se interesse em sa-
ber por que se convencionou como unidade de 

medida de ângulo 1

360
 de uma circunferência, e 

não 1

100
 ou 1

1 000
, o que seria mais prático no 

nosso sistema de numeração, que é decimal. 
A origem da divisão da circunferência em 360 
partes iguais remonta aos mesopotâmicos, que 
utilizavam um sistema sexagesimal de numera-
ção (base 60), já estudado anteriormente. O uso 
da notação atual para graus/minutos/segundos 
com os símbolos º, ’ e ’’, respectivamente, re-
monta ao período da Matemática grega.

2. Chamaremos cada uma das 16 subdivisões 

do transferidor de 1 tuti, cuja abreviação 

será 1 t. Meça cada um dos ângulos indica-

dos nas figuras a seguir com seu transferi-

dor e indique as medidas em tutis.

O

D

E

F G H

A

BC D

E

F G H

A

BC

O

Figura 1 Figura 2

e) Marque com uma caneta ou um lápis 

as linhas dos ângulos, faça uma cir-

cunferência no quadrado utilizando 

o compasso e recorte-a. O transferi-

dor com unidade de medida igual a 
1

16
 da circunferência está pronto.
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a) 

4 t

b) 

2 t

c) 

8 t

3. Construa um ângulo de medida 6 t.

5. Construa, com o auxílio de uma régua, um 

triângulo qualquer; meça cada um dos seus 

ângulos em tutis e, em seguida, calcule a 

soma das medidas dos ângulos internos do 

seu triângulo (em tutis).

Seja qual for o triângulo construído, a soma dos ângulos in-

ternos será 8 t.

6. Construa um triângulo diferente do que 

construiu na atividade anterior. Repita 

todos os passos e compare as somas das 

medidas dos ângulos internos dos triân-

gulos construídos. O que você observou? 

Com base nos resultados de sua obser-

vação, levante uma hipótese a respeito 

da soma dos ângulos internos de qual-

quer triângulo e busque uma forma de 

justificá-la com argumentos lógicos.

A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual 

a 8 t. Para verificar a medida, o aluno pode “recortar” os ân-

gulos do triângulo e juntá-los de forma a constituir um ân-

gulo raso, ou 8 t.

7. Construa um quadrilátero convexo qual-

quer, meça cada um dos seus ângulos inter-

nos em tutis e, em seguida, calcule a soma 

dos ângulos internos desse quadrilátero.

A soma deve ser igual a 16 t.

8. Construa um quadrilátero conve-

xo diferente daquele construído na 

atividade 7, da seção Você apren-

deu?. Meça os ângulos internos em tutis e, em 

seguida, determine sua soma.

Qualquer que seja o quadrilátero convexo construído pelo 

aluno, a soma dos ângulos internos será igual a dois ângulos 

rasos, ou 16 t.

4. Construa um ângulo de medida aproxima-

damente igual a 2,5 t.
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9. Comparando o resultado obtido na ativi-

dade anterior com o que você observou nas 

duas últimas atividades realizadas na seção 

Você aprendeu?, formule uma hipótese so-

bre a relação entre a soma dos ângulos in-

ternos de um triângulo qualquer e a soma 

dos ângulos internos de um quadrilátero 

convexo qualquer. Em seguida, apresente 

um argumento lógico que possa justificar 

sua hipótese.

Todo quadrilátero convexo pode ser dividido, a partir de 

um vértice, em dois triângulos. Segue que a soma dos 

ângulos internos dos quadriláteros convexos será o dobro 

da soma dos ângulos internos de um triângulo, ou seja, 

360o, ou 16 t.

10.  Compare o transferidor que você construiu 

com um transferidor convencional. Cada 

subdivisão indicada no transferidor conven-

cional recebe o nome de 1 grau, cuja abrevia-

ção é 1o. Observando e comparando os dois 

transferidores, complete a tabela a seguir.

Transferidor  
convencional

Transferidor tuti

90º 4t

45° 2t

135º 6t

22,5° 1t

30º (4/3) t ou  1,33 t

112,5° 5t

4,5º 0,2t

A medição de ângulos em graus com o au-

xílio do transferidor de 360o (ou de 180o), deve 

ser realizada após algum tipo de atividade que 

favoreça o desenvolvimento do senso de medida 

de um ângulo na unidade grau. Uma atividade 

que pode ser feita nesse sentido é o jogo chamado 

Anguloteria. Para isso, os alunos devem ter sido 

apresentados às medidas dos ângulos em graus e, 

em particular, devem saber identificar com facili-

dade ângulos agudo, reto, obtuso e raso.

11. Jogo Anguloteria: quem 

consegue estimar melhor a me-

dida de um ângulo?

a) Dividam-se em grupos de, aproximada-

mente, cinco alunos. Seu professor vai 

orientá-los nessa divisão. 

b) Cada grupo deve observar atentamente 

os 40 ângulos indicados nas figuras a se-

guir e estimar suas medidas (em graus) 

sem o uso do transferidor. Em seguida, 

o grupo deve preencher a tabela do jogo 

com as medidas estimadas.

c) Com a tabela de Estimativa da medida 

(a seguir), cada grupo deve apresentar 

um critério, que ache justo, para atribuir 

pontos aos jogadores.

d) Depois de recolhidas as tabelas e con-

feridas as medidas dos ângulos com o 

auxílio do transferidor, seu professor es-

colherá um dos critérios de pontuação 

propostos pelos alunos e iniciará a con-

tagem dos pontos. E que vença a melhor 

estimativa! 
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Ângulo
Estimativa da  

medida (em graus)

1 90°

2 90°

3 90°

4 90°

5 117°

6 124°

7 340°

8 67°

9 67°

10 12°

11 68°

12 68°

13 130°

14 57°

15 135°

16 45°

17 90°

18 118°

19 282°

20 92°

21 52°

22 144°

23 46°

24 46°

25 46°

26 43°

27 86°

28 150°

29 45°

30 45°

31 90°

32 90°

33 65° (na foto); 90° na realidade

34 23°

35 38°

36 45°

37 8°

38 26°

39 90°

40 90°

Professor, um critério possível para contar 
os pontos do jogo é: ganha 8 pontos o gru-
po que mais se aproximar da medida corre-
ta do ângulo, 7 pontos o segundo colocado, 
6 pontos o terceiro, e assim sucessivamente 
até 1 ponto para o último colocado. Feita a 
contagem para todos os ângulos, somam-se os 
pontos e vencerá o grupo com o maior total.
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Ângulo(s) Comentário(s)

1, 2, 3 

Alunos que se iniciam no estudo de ângulos tendem a achar que a medida 
de um ângulo está relacionada ao comprimento do arco por ele determi-
nado, o que pode induzir à interpretação errônea de que esses três ângulos 
tenham medidas diferentes. Com relação aos ângulos 1, 2 e 3, que são con-
gruentes, o professor pode reforçar a ideia de que ângulo está associado ao 
giro e que, portanto, como os três ângulos determinam os mesmos giros, 
eles têm a mesma medida.

4, 5, 6, 7, 10
Esses ângulos podem ser usados para desenvolver a estimativa por visua-
lização, mas podem também ser usados para que o professor introduza os 
ângulos agudo, obtuso e reto.

8, 9, 11, 12
São ângulos que podem ser utilizados também para introduzir termos 
como "correspondentes" (8 e 9), e opostos pelo vértice (11 e 12). Em ambos 
os casos, pode-se discutir ainda o que são ângulos congruentes.

13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22

A partir desses exemplos, o aluno pode notar a relação entre os po-
lígonos (curvas poligonais) e a ideia de ângulo. Os ângulos 15 e 16 
permitem que se conheçam ângulos suplementares e ângulos rasos.  
O ângulo 17 exemplifica ângulos formados pelas diagonais de um polígo-
no. Os ângulos 20, 21 e 22 permitem que se discutam ângulos internos e 
externos de um triângulo, bem como o fato de que a soma das medidas dos 
ângulos 20 e 21 é igual à medida do ângulo 22.

28 até 40

São ângulos que permitem contextualizar o estudo por meio de exemplos 
práticos e reais. Com o exemplo 29, o professor pode introduzir o conceito 
de simetria rotacional de uma figura; com o 30, pode-se comentar sobre os 
estacionamentos a 45 ; com os 31, 32 e 33, pode-se discutir a identificação 
de ângulos por meio da representação bidimensional de um objeto tridi-
mensional; e com os ângulos de 34 a 40, pode-se discutir situações práticas 
em que a medida de um ângulo é decisiva para se resolver um problema 
real, seja ele do projeto de um carro, da inclinação de uma rampa ou da 
ergonomia correta para se trabalhar no computador.

Além do trabalho com estimativas, os 

ângulos numerados de 1 a 27 permitem que 

o professor explore situações próprias da 

Geometria, incluindo o desenvolvimento de 

vocabulário; já os ângulos numerados de 28 

a 40 contextualizam o conceito de estima-

tiva em situações concretas e reais. Alguns 

dos comentários que podem ser feitos ao 

longo do jogo realizado com os 40 ângulos 

listados são:
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O jogo Anguloteria também pode ser uti-

lizado para discutir com os alunos sobre for-

mas de se fazer a atribuição de pontos às equi-

pes. A seguir, propomos duas estratégias que 

o professor pode empregar:

 Admita que os grupos 1, 2, 3, ..., 8 estima-

ram ângulos de medidas 40o, 45o, 48o, 39o, 

60o, 28o, 46o e 51o, respectivamente. Se a me-

dida correta do ângulo é 46o, como devem 

ser distribuídos os pontos entre os grupos?

Avaliando as diferenças (em valores positi-

vos) entre as estimativas e a medida correta, a 

classificação será:

Grupo 1 Erro = 6o 4 pontos

Grupo 2 Erro = 1o 7 pontos

Grupo 3 Erro = 2o 6 pontos

Grupo 4 Erro = 7o 3 pontos

Grupo 5 Erro = 14o 2 pontos

Grupo 6 Erro = 18o 1 ponto

Grupo 7 Erro = 0o 8 pontos

Grupo 8 Erro = 5o 5 pontos

 Proponha uma regra de distribuição dos pon-

tos para o caso de dois ou mais grupos esco-

lherem a mesma medida de ângulo e para o 

caso de empate.

Considerando os erros dos grupos iguais a  

2o, 4o, 4o, 6o, 8o, 8o, 8o e 10o, os pontos pode-

riam ser, respectivamente, 8, 7, 7, 6, 5, 5, 5 e 4, 

ou 8, 7, 7, 5, 4, 4, 4 e 1, dependendo do critério 

convencionado. 

A seguir, apresentaremos uma atividade 

em que o principal objetivo será favorecer 

tanto a aquisição de novo vocabulário geomé-

trico associado à ideia de um ângulo como a 

formação de hipóteses e raciocínio dedutivo.

12. Desenhe as seguintes figuras:

a) Triângulo com três ângulos agudos.

b) Quadrilátero com dois ângulos agudos 

e dois ângulos obtusos.

c) Quadrilátero com exatamente três ângulos 

agudos.

d) Quadrilátero com quatro ângulos retos.

e) Polígono de cinco lados (pentágono) com 

um ângulo maior do que 180º e menor 

que 360º (chamado ângulo reflexo), dois 

ângulos agudos e dois ângulos obtusos.
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13.  Qual é o maior número de ângulos agudos 

que um triângulo pode ter? E um quadri-

látero convexo?
Três ângulos agudos, nos dois casos.

Ao apresentar o transferidor como instru-

mento de medida de ângulo, é importante des-

tacar que, assim como no caso da régua para 

medir segmentos, o transferidor também pode 

ser colocado de várias maneiras diferentes para 

medir um ângulo sem que sua medida se altere.

14. Qual é a medida do ângulo 

BÂC indicado na figura a se-

guir?

A

1 2 3 4 510
20

30

40

50

60
60

50

40

30
20

10
170

160

150

140

130

120

110
100

1800

70
70

80

80

90

100
110

120

130

14
0

15
0

16
0

17
0

18
00

C

B

20o

A medida do angulo BÂC não deixa de 
ser 20º apesar de as marcas do transferidor 
indicarem 30º e 50º. No caso indicado, a 
leitura deve ser feita de forma indireta, por 
meio da conta 50o – 30o = 20o.

Outra alternativa para medir o ângulo 

BÂC é ajustar a “perna” do transferidor com 

a referência do zero para a semirreta AB. 

A atividade 15 explora a leitura do  

transferidor, e a atividade 16, o uso deste para 

a construção de ângulos. Cabe mais uma vez 

ressaltar que as propostas apresentadas como 

atividades são apenas sugestões, portanto, seu 

uso certamente está sujeito às adaptações ne-

cessárias feitas pelo professor.

15.  Determine a medida dos ângulos WV̂X, 

QP̂R, RP̂S e QP̂S.
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60o, 25o, 20o e 45o, respectivamente.

Com relação ao uso de instrumentos geo-

métricos, o estudo de ângulos oferece, além 

do transferidor, uma rica oportunidade para o 

manuseio de esquadros e compasso. As cons-

truções dos ângulos de medidas 30o, 45o, 60o e 

90o podem e devem ser feitas também com o 

compasso, a régua e os esquadros. Outras cons-

truções, como 15o, 22o, 30o, 75o, 105o, 120o, 135o 

etc., podem ser feitas com o uso simultâneo de 

dois esquadros, e algumas delas também com o 

uso de compasso e régua por meio da constru-

ção da bissetriz. Nos casos em que a construção 

pode ser feita com diferentes instrumentos geo-

métricos, é importante que o aluno perceba que 

o uso do compasso é preferível ao dos demais 
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instrumentos, pois, na maior parte dos casos, 

o compasso, usado corretamente, permite me-

lhor precisão no desenho.

Na atividade a seguir, exploraremos o uso 

de diferentes instrumentos para a resolução do  

mesmo problema.

16.  Construa os ângulos solicitados, nos itens 

a seguir, com os instrumentos geométricos 

indicados:

a) Ângulo SÔL medindo 135o (com os es-

quadros).
S O

L

b) Ângulo MÂR medindo 15o (com com-

passo e régua).

Orientação para construção do ângulo MÂR: 

1) Marque os pontos A e B e trace a semirreta AB.

2) Com a ponta-seca do compasso em A, faça um arco cujo 

raio tenha medida AB.

3) Com abertura de medida AB no compasso, colocar a pon-

ta-seca em B e marcar o cruzamento com o arco traçado 

(ponto D). Com essa construção, fizemos um ângulo de 60o 

( BÂD) porque o triângulo ABD é equilátero. 

4) Com a ponta-seca do compasso em B, e depois em D, 

marcamos o cruzamento dos arcos (ponto P). A semirreta AP 

é bissetriz do ângulo BÂD e, portanto, construímos com ela 

dois ângulos de 30o ( CÂD e CÂB). 

5) Com a ponta-seca do compasso em C, e depois em D, 

traçamos o cruzamento dos arcos (ponto Q). A semirreta AQ 

é bissetriz do ângulo DÂC e, portanto, construímos com ela 

dois ângulos de 15o ( QÂC e DÂQ).

B

C

PQ

D

M R

A

c) Ângulo LÛA medindo 285o (com o 

transferidor).transferidor).

U
A

L

750

2850

O uso dos instrumentos geométricos no 

estudo de ângulos, bem como a contextua-

lização do estudo em uma situação prática, 

podem ser explorados por meio de atividades 

com ângulos para a localização de rotas de 

navios e aviões. Para esse tipo de atividade, é  

importante que o professor apresente com 

clareza como são definidos os ângulos nessas 

rotas. Por exemplo, a rota de uma embarcação 

no mar definida da seguinte forma: 

 a rota do barco segue a direção de um 

ângulo em sentido horário definido com 

base no norte da rosa dos ventos.
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Nesse caso, se um barco está navegando na 
rota 60, significa que ele está seguindo a dire-
ção de 60o no sentido horário em relação ao 

norte, como se vê na figura a seguir:

Rota 60

Depois de oferecer essas explicações aos 

alunos, é possível propor a eles mais uma ati-

vidade:

17. Usando a escala de 1 cm para 10 km, cons-

trua a seguinte rota de um barco:

a) inicie na rota 40 e navegue 50 km;

b) gire 10o, pegando a rota 50, e navegue 

40 km;

c) pegue a rota 150 e navegue 30 km.

4 cm

3 cm

5 cm

L

S

S

S

LO

O L

NN 150°

50°

40°

N

O

O L

S

N

Na construção, 50 km equivalem a 5 cm, 40 km a 4 cm e 

30 km a 3 cm.

Observação: para maior precisão, o transporte da rosa 

 dos ventos de um ponto para outro pode ser feito com o 

auxílio dos esquadros.

Por exemplo, se desejamos transportar a rosa dos ventos de 

Q para P (ver figura da página seguinte), estamos interessados 

em construir uma paralela à reta NS, passando pelo ponto P, 

Desenho ilustrativo, fora de escala. 
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o que pode ser feito com um esquadro e uma régua, ou com dois 

esquadros, conforme descrevemos a seguir:

apoie um lado do esquadro (ou a régua) em OL;

posicione o ângulo reto de um esquadro em correspondência 

com o ângulo NQ̂L, e um dos lados desse esquadro apoiado no ou-

tro esquadro (ou régua);

arraste o esquadro ao longo de OL até o ponto P, e trace em 

seguida a nova linha NS;

finalize a construção utilizando os esquadros para fazer a perpen-

dicular OL, passando por P.
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A atividade a seguir usa a programação de computadores como contexto para o estudo dos 

ângulos:

Alguns programas de computador que fazem construções geométricas de ângulos 

e polígonos exigem dois tipos de comando do programador:

1. avance “tantos centímetros”;

2. gire “tantos graus” para a direita (ou para a esquerda).

Esses programas permitem também que uma sequência de comandos se repita um 

determinado número de vezes. Para que o usuá rio do programa possa construir a figura 

desejada, é necessário que saiba planejar uma sequência correta de instruções, o que é uma 

competência muito explorada no estudo da programação de computadores.

Observe duas possíveis sequências de comandos para a construção de um triângulo equi-

látero de lado 5 cm e, em seguida, faça as atividades propostas:

Primeira sequência:
1. avance 5 cm;
2. gire 120o para a esquerda;
3. avance 5 cm;
4. gire 120o para a esquerda;
5. avance 5 cm.

Segunda sequência:
1. avance 5 cm;
2. gire 120o para a esquerda.

Repita os comandos 1 e 2, duas vezes.

120°

Ponto de  
partida

120°
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Professor, você pode comentar com os alu-

nos que uma atividade interessante é fazer o 

caminho inverso: a partir de uma figura dada, 

determinar um programa de computador para 

a sua construção. Por exemplo:

1 cm

1 cm

2 cm

2 cm

45°1,4
 cm

Ponto de partida

Os comandos para sua construção  

podem ser:

1. avance 2 cm;

2. gire 90º para a esquerda;

3. avance 2 cm;

4. gire 135º para a esquerda;

5. avance 1,4 cm;

6. gire 45º para a direita;

7. avance 1 cm;

8. gire 90º para a esquerda.

9. avance 1 cm.

Atenção professor, para que os ângulos da 
figura estejam definidos conforme indicado, ob-
serve que a medida correta do segmento de 1,4 
cm deveria ser 2 . Para a 6a série/7o ano, pode-
mos usar aproximações em situações como as 
apresentadas, o que não compromete significati-
vamente a construção da figura no computador. 

Veremos a seguir duas atividades que ex-

ploram as ideias apresentadas.

18. Apresente uma sequência 

de comandos para a constru-

ção da figura a seguir:

As respostas podem variar de acordo com o ponto de partida 

adotado; apresentamos a seguir uma possível resposta.

1. avance 7,5 cm para a direita;

2. gire 115o para a esquerda;

3. avance 3,5 cm;

4. gire 50o para a direita;

5. avance 3,5 cm;

6. gire 115o para a esquerda;

7. avance 7,5 cm;

8. gire 115o para a esquerda;

9. avance 3,5 cm;

10. gire 50o para a direita;

11. avance 3,5 cm.

Observação: pequenas variações nas medidas são aceitáveis.

19.  Usando a régua e o transferidor, construa 

a figura determinada pelo seguinte progra-

ma de computador:

1. avance 2 cm para a direita;

2. gire 144o para a direita;
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3. avance 2 cm;

4. gire 72o para a esquerda;

5. repita quatro vezes os comandos de 1 a 4.

Uma possível resposta (outras possibilidades seriam rotações 

da figura):

Considerações sobre a avaliação 

Ao término da Situação de Aprendiza- 

gem 5, espera-se que o aluno consiga estimar 

visualmente a medida de um ângulo, utilizar 

o transferidor para construir e medir ângulos, 

utilizar os demais instrumentos geométricos 

em situações-problema relacionadas com 

ângulos e, se possível, que tenha ampliado 

de forma significativa seu vocabulário geo-

métrico com palavras como ângulo agudo, 

obtuso, reto, raso, ângulos complementares, 

suplementares etc.

A proposta do jogo Anguloteria pode ser 

avaliada pelo professor por meio de anotações 

e registros sobre os resultados alcançados pe-

los grupos. Como o aluno estará estimando 

a medida de ângulos na unidade grau pela 

primeira vez, o professor deve focar, em sua 

avaliação, mais no desenvolvimento da com-

preensão dos alunos do que propriamente na 

precisão dos primeiros resultados das estima-

tivas dadas por eles.

Quanto ao uso de instru mentos geomé-

tricos para construir e medir ângulos, é im-

portante que o professor esteja atento es-

pecialmente ao uso correto do transferidor, 

já que os alunos costumam cometer erros 

no ajuste do centro do transferidor com o 

vértice do ângulo, e na leitura correta das 

indicações marcadas nesse instrumento. Su-

gerimos como avaliação de aprendizagem 

dessa etapa que o professor proponha ati-

vidades de construção e medida de ângulos, 

e que monitore os alunos que estejam ain-

da com dificuldade no uso do transferidor. 

Uma ideia para valorizar o trabalho coope-

rativo é mobilizar os alunos que já tenham 

compreendido adequadamente o funciona-

mento do transferidor para que monitorem 

e ajudem os que ainda não atingiram essa 

etapa de aprendizagem.

Outra atividade que pode servir como ava-

liação é o trabalho de construção do transfe-

ridor e seu uso para medir ângulos. Alunos da 

6a série/7o ano ainda necessitam de uma for-

te manipulação do concreto como recurso à 

aprendizagem, e o trabalho prático de cons-

trução do aparelho pode ser significativo nes-

se sentido.
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 6
REFLETINDO E GIRANDO COM SIMETRIA 

Conteúdos e temas: simetria axial; simetria rotacional; transformações no plano (reflexão, 
translação, rotação); ângulo central e inscrição de polígonos.

Competências e habilidades: identificar simetrias por meio da leitura, comparar e interpretar 
imagens; reconhecer padrões geométricos em diferentes imagens como forma de desenvolver 
uma melhor apreciação estética das linguagens do desenho, pintura, arquitetura etc.

Sugestão de estratégias: resolução de situações-problema com o uso de imagens que apresen-
tem padrões de simetrias; uso de malhas quadriculadas e de pontos.

Roteiro para aplicação da Situação 
de Aprendizagem 6

Seja na natureza ou nos objetos e constru-

ções criados pelo homem, nosso mundo é re-

pleto de simetria. A palavra simetria é usada 

na linguagem coloquial em dois sentidos. Um 

deles indica algo em boas proporções, equili-

brado e harmonioso, muitas vezes associado à 

ideia de beleza. O segundo é aquele que apro-

xima simetria da ideia de equilíbrio, ou seja, da 

ideia de que há elementos idênticos dos dois la-

dos de um referencial por exemplo, à esquerda 

e à direita de uma linha reta. Nesse sentido, a 

ideia de reflexão desempenha papel importante 

porque a ela associamos o “espelhamento” per-

feito e sem distorção.

A ideia de simetria deve ser explorada na 

6a série/7o ano por meio de duas interpretações 

possíveis: simetria axial (ou simetria bilateral, 

ou ainda simetria de reflexão) e simetria de ro-

tação (ou simetria rotacional). 

Em termos geométricos, a simetria axial é 

uma transformação em que a todo ponto P do 

plano se faz corresponder um ponto P’ desse 

mesmo plano, tal que a reta que une ambos os 

pontos seja perpendicular a uma reta fixa r, e que 

as distâncias de P a r, e de P’ a r sejam iguais:

reta r (também chamada de  
eixo de simetria)

P P’
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Uma figura possui simetria de rotação se 

para cada ponto P se faz corresponder outro 

ponto P’, de modo que as distâncias de cada 

um desses pontos a um ponto fixo 0, chamado 

de centro de rotação, sejam sempre iguais. Veja 

um exemplo de simetria de rotação.

P'

0

P

72°

Igreja de São Francisco de Assis, 
Ouro Preto (MG).

A estrela indicada na figura possui sime-
tria rotacional de 72o. O angulo de simetria 
rotacional de uma figura e o menor ângulo 
que faz que haja “sobreposição” perfeita da 
figura com tal giro.

1. Trabalhando com simetrias:

a) Trace uma linha, em cada uma das figu-

ras apresentadas a seguir, para indicar a 

simetria axial.
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Nesta atividade, espera-se que o aluno seja capaz de identi-

ficar o eixo de simetria apresentado nas quatro imagens. Ele 

deve traçar uma linha sobre as imagens, de modo a “parti-las” 

em duas, e verificar que as duas partes são idênticas. 

Borboleta – traçar uma linha ligeiramente inclinada, de 

cima para baixo, ao longo do corpo da borboleta, dividin-

do-a em duas partes iguais. Estrelas – traçar uma linha hori-

zontal entre a segunda e a terceira linha de estrelas ou uma 

linha vertical que divida ao meio a terceira coluna de estre-

las. Igreja – traçar uma linha vertical passando exatamente 

pelo centro da igreja. Pássaro – traçar uma linha horizontal 

exatamente sobre as "pernas" da ave (no ponto em que elas  

“cortam” a água). 

b) Sem a ajuda do transferidor, determine 

a medida do ângulo de simetria rotacio-

nal das figuras a seguir:

©
 M

ar
ti

n 
H

ar
ve

y/
A

la
m

y/
G

lo
w

 I
m

ag
es

Neste exercício, o aluno deverá fazer cálculos observando a 

simetria rotacional, e não a medição com transferidor. Como 

as linhas sobre a figura são apenas aproximações, é possí-

vel que haja diferença entre o cálculo e a medição com o  

transferidor. 

Figura A: 360o ÷ 8 = 45o

Figura B: 360o ÷ 3 = 120o

Veremos a seguir alguns exemplos de ativi-

dades que podem ser usadas para o trabalho 

com simetria axial e simetria rotacional.

2. A placa indica uma figura com simetria axial, 

porém, o carro que ela representa não possui 

simetria axial. Justifique essa afirmação. 

Eixo de simetria

O volante impede que o carro tenha simetria axial; o lim-

pador de para-brisa também pode impedir, dependendo da 

articulação efetuada por suas palhetas.
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Figura A.

Figura B.
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3. Desprezando os pequenos detalhes de cada 

uma das figuras a seguir, determine o ângu-

lo de simetria rotacional (com centro mar-

cado em vermelho).

a)     b)
 

 
 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

a) 180o; (b) 90o; (c) 180o; (d) 180o; (e) 360o; (f) 180o; (g) 90o.

4. Qual(is) das figuras a seguir 

possui(em) simetria axial? Para 

aquela(s) que possui(em), indique onde 

estaria o eixo de simetria; para a(s) outra(s), indique 

por que ela(s) não possui(em) simetria axial. 

a)
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Apenas (b) possui simetria axial, com eixo passando exa-

tamente na metade do banco. O cesto da figura  (a) não 

possui porque os entrelaçamentos não são absolutamen-

te regulares; a televisão da figura  (c) não possui porque o 

canto inferior direito não é igual ao canto inferior esquer-

do; o tênis da figura (d) possui uma curvatura (referente 

ao pé direito), o que o impede de ter uma simetria axial 

perfeita. Nessa atividade, o professor deve comentar que, 

dependendo do grau de detalhamento colocado em nos-

sa observação, muitas vezes uma figura pode deixar de ter 

simetria de reflexão.

Um recurso útil para o trabalho com sime-
trias são as malhas quadriculadas ou malhas 
de pontos. Com esse material, o professor 
pode propor inúmeras atividades em que o 
aluno tenha de desenhar figuras com simetria, 
completar figuras para que tenham simetria 
ou, ainda, exercitar movimentos de reflexão, 
translação e rotação de figuras no plano. A se-
guir, são apresentadas algumas atividades que 

cumprem esses objetivos.

Professor, ao final do Caderno são dispo-
nibilizadas diferentes malhas para serem uti-
lizadas tanto nas atividades propostas neste 
Caderno quanto em outras atividades que 
você pode criar a partir das necessidades  
que identifique em seu grupo de alunos.

5. Complete as figuras de forma que haja si-

metria em relação ao eixo indicado.

a) 

b)

c)

d) 
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Respostas:

a) b)

c) d)

e)

6. Complete as figuras  apresentadas a seguir para 

que tenham simetria rotacional  de 180o (com 

centro de rotação marcado no ponto azul).

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Além da reflexão e da rotação, que caracterizam 
as duas simetrias apresentadas até o momento, 
outra importante transformação no plano é a 
translação. Ocorre uma translação se a todo 
ponto P de uma figura corresponder outro pon-
to P’ tal que o segmento PP’ tenha o mesmo 
comprimento, direção e sentido. Nas transla-
ções, todos os pontos de uma figura “movem-
-se” de uma mesma distância, direção e sentido.

A’

C’

B’

A

B

C
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Apresentamos, na sequência, alguns exemplos 

em que se aplica a definição geométrica de transla-

ção e uma atividade para se praticar tal conceito. 

21-22/jun.

Solstício de
Inverno

Trópico de 
Câncer

Trópico de 
Capricórnio

21-22/dez.

Solstício  
de Verão

20-21/mar.

Equinócio 
de Outono

Equinócio de 
Primavera

22-23/set.

7. Translade em 3 unidades as 

figuras na direção e  no senti-

do indicados pela(s) seta(s) na 

malha de pontos.

a)

   

b)

c)

Respostas:

a) b)

c)

Note que, nas translações feitas no item c, a ordem não im-

porta para a obtenção do resultado final. 

O estudo das simetrias pode também 

ser utilizado como porta de entrada para 

uma apresentação mais detalhada do plano 

coordenado. Várias atividades podem ser ela-

boradas para que o aluno comece a se fami-

liarizar com o sistema de representação de 
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B(–4,3)

E(–2,2)

D(–2,1)C(–3,1)

A(–1,4)

Resposta:

B(–4,3)

B(– 4,–3)

B(4,3)

B(4,–3)

A(–1,4)

A(–1,–4)

A(1,4)

A(1,–4)

E(–2,2)

E(–2,–2)

E(2,2)

E(2,–2)

D(–2,1)

D(–2,–1)

D (2,1)

D (2,–1)

C(–3,1)

C(–3,–1)

C(3,1)

C (3,–1)

pontos por meio de coordenadas. Em outro 

momento do Ensino Fundamental, será opor-

tuno explorar em detalhes as transformações 

no plano coordenado, porém, nada impede 

que o professor comece o trabalho abordando 

as simetrias. 

8. Determine as coordenadas dos vértices 
dos polígonos simétricos ABCDE em re-
lação ao eixo vertical, ao eixo horizontal 
e à origem O, para que a figura indicada 
translade forma simétrica para os demais 

quadrantes do plano.
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A discussão dessa atividade pode desen-
cadear a observação de regularidades do  
plano coordenado, como os sinais das coor-
denadas em cada um dos quadrantes.

Considerações sobre a avaliação

Com as atividades apresentadas na Situa-

ção de Aprendizagem 6, o aluno deverá fa-

miliarizar-se com simetria axial e rotacional, 

bem como com as principais transformações 

do plano (reflexão, rotação e translação).  

Vale lembrar que as transformações do pla-

no serão aprofundadas em outro Caderno e 

que, portanto, nosso objetivo aqui é apenas 

estabelecer o primeiro contato do aluno com 

a percepção visual de simetrias e movimentos 

no plano.

Sugerimos ao professor que, sempre que 

possível, apresente uma boa diversidade de 

situações em que o aluno possa identificar si-

metrias, favorecendo a ampliação de repertório 

para a análise, interpretação e apreciação de 

figuras e imagens.

Com relação à avaliação, sugerimos que 

o professor elabore atividades com o uso de 

malhas quadriculadas e de pontos, que podem 

ser feitas em grupo ou individualmente.

Outro instrumento de avaliação pode ser 

o recorte de figuras em revistas e jornais que 

tenham algum tipo de simetria. O professor 

pode pedir ao aluno que identifique nessas fi-

guras o eixo de simetria (quando for simetria 

de reflexão) ou o centro e o ângulo de rotação 

(quando for simetria rotacional).

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 7
POLÍGONOS E LADRILHAMENTO DO PLANO

Conteúdos e temas: classificação de polígonos; soma dos ângulos internos e externos de um 
polígono; múltiplos e divisores na investigação de ladrilhamento do plano; expressões com 
letras na investigação de ladrilhamento do plano.

Competências e habilidades: estabelecer relações entre ângulos por meio do raciocínio dedu-
tivo; levantar e verificar hipóteses, seja por raciocínio indutivo, seja por raciocínio dedutivo; 
estabelecer generalizações.

Sugestão de estratégias: resolução de situações-problema com o uso de tabelas; uso de mate-
rial concreto (polígonos recortados em cartolina).
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Roteiro para aplicação da Situação  
de Aprendizagem 7

Informalmente, dizemos que um polígono 

é uma figura geométrica plana com vários ân-

gulos. Uma região poligonal triangular é a reu-

nião de um triângulo e seu interior. Em geral, 

uma região poligonal consiste em uma figura 

formada pela justaposição de um número fi-

nito de regiões triangulares. É comum o uso 

da palavra polígono quando nos referimos 

à região poligonal, o que não representa um 

problema desde que isso seja convencionado. 

Na 6a série/7o ano, os alunos são apresentados a 

essas definições mas, muito além do formalismo 

e rigor de linguagem, o que deve interessar nesse 

momento é que o aluno saiba distinguir regiões 

poligonais de regiões que não sejam poligonais.

Também faz parte do programa da série/ano 

que o aluno perceba que a soma das medidas 

dos três ângulos internos de qualquer triângu-

lo resulta sempre em 180°, ou seja, equivale a 

dois ângulos retos. Uma estratégia bastante 

adequada para tratar o assunto na 6a série/ 

7o ano é de ordem experimental, como apresen-

tado na maioria dos livros didáticos.

Partindo da soma dos ângulos internos de 

um triângulo igual a dois retos, a verificação da 

fórmula da soma dos ângulos internos de um po-

lígono pode ser feita recorrendo-se à observação 

de regularidade e padrão. A ativi dade 1 propõe a 

observação de diferentes polígonos e exige uma 

resolução para o problema de forma que o aluno 

possa deduzir a fórmula (n – 2)  180o para a soma 

dos ângulos internos de um polígono de n lados.

1. Escolha um vértice dos po-

lígonos a seguir e, ligando-o com 

outros vértices do polígono, tra-

ce todos os triângulos possíveis. Depois de tra-

çar os triângulos, marque os ângulos internos de 

um triângulo com lápis de cor azul, os ângulos 

internos de outro triângulo com lápis de cor ver-

melho, e assim por diante, usando outras cores. 

Em seguida, preencha a tabela indicada.

Figura A

Figura B

Figura C

Figura D

Figura E
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Figura Nome do polígono Número de lados
Número de triângulos a 

partir de um mesmo vértice
Soma dos ângulos 

internos

A Quadrilátero 4 2 2  180o = 360o

B Pentágono 5 3 3  180o = 540o

C Hexágono 6 4 4  180o = 720o

D Heptágono 7 5 5  180o = 900o

E Octógono 8 6 6  180o = 1 080o

Após o preenchimento da tabela, pode-se 

formalizar que a soma dos ângulos internos de 

um polígono de n lados será igual a (n – 2)  180o.

Figura A

Figura DFigura C

Figura E

Figura B

Um interessante aspecto que pode ser ex-

plorado pelo professor, após apresentar o 

método citado para demonstrar a fórmula  

(n – 2)  180o, é o fato de os triângulos terem 

sempre de partir do mesmo vértice do polígono.  

Para que o aluno reflita sobre o assunto, o 

professor pode apresentar a seguinte figura: 

Perceba que se trata de um polígono de 7 lados 

(heptágono) que foi decomposto em 11 triângu-

los. Os triângulos não seguiram a regra de que 

todos devem ter o mesmo vértice comum, vérti-

ce esse que também é do polígono que está sen-

do decomposto. Nesse caso, fica evidente que 

o cálculo 11  180º não resultará na medida da 

soma dos ângulos internos do heptágono, uma 

vez que a figura é bastante sugestiva para que o 

aluno possa investigar qual foi o erro.

As cores usadas para diferenciar os ângulos 

internos dos triângulos e do heptágono sugerem 

de forma significativa que não podemos mul-

tiplicar 180º por 11 (número de triângulos que 

compõem a figura), porque estaríamos somando 

três ângulos de 360o a mais, que não fazem parte 

dos  ângulos internos do polígono (ângulos indi-

cados em rosa). Portanto, o fato de não se ter de-

composto o polígono com triângulos gerados a 

partir de um único vértice implicou um aumento de  

3  360o = 1 080o sobre o cálculo 11  180o = 1 980o.  
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De fato, fazendo a conta 1 980o – 1 080o = 900o, 

encontramos o mesmo resultado que seria obti-

do pela fórmula (n – 2)  180o com n = 7.

Outra opção é apresentar primeiro a soma 

dos ângulos externos de um polígono medindo 

360o e, em seguida, calcular a medida de cada 

ângulo interno fazendo 180o menos o externo. 

Note que os ângulos externos do polígono 
totalizam um “giro” completo, ou seja, 360o.

2. Polígonos regulares são aqueles que pos-

suem lados de mesma medida e ângulos 

de mesma medida. A medida do ângulo 

externo de um polígono é o suplemento 

da medida do ângulo interno correspon-

dente. Como um pentágono tem 540o de 

soma dos ângulos internos, um pentágono 

regular terá ângulos internos de medida 

540o ÷ 5 = 108o e ângulos externos de me-

dida 180o − 108o = 72o. Usando os dados 

obtidos na atividade anterior, complete a 

tabela a seguir:

Polígono regular Medida de cada ângulo interno Medida de cada ângulo externo

Triângulo equilátero 180o ÷ 3 = 60o 180o − 60o = 120o

Quadrado 360o ÷ 4 = 90o 180o − 90o = 90o

Pentágono regular 540º ÷ 5 = 108º 180º  108º = 72º

Hexágono regular 720o ÷ 6 = 120o 180o − 120o = 60o

Heptágono regular 900o ÷ 7  128,6o 180o − 128,6o  51,4o

Octógono regular 1 080o ÷ 8 = 135o 180o − 135o = 45o

3. Observe atentamente o padrão nas tabe-

las das duas atividades anteriores e res-

ponda: Qual é a fórmula para calcular a 

medida do ângulo interno de um polígo-

no regular de n lados?

[(n – 2)  180o ] ÷ n ou 
n

(n – 2)  180o

 .

Atividade experimental

O estudo das possibilidades de pavimen-

tação do plano com polígonos pode ser uma 

atividade motivadora e desafiadora. Por meio 

dele, o aluno poderá investigar relações entre 
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Quais são os polígonos que ladrilham per-

feitamente o plano?

Triângulos, quadrados e hexágonos:

Nas atividades apresentadas a seguir, o alu-

no poderá investigar as possibilidades de la-

drilhamento do plano com outros polígonos 

regulares e verificar que, de fato, triângulos, 

quadrados e hexágonos são os únicos polígo-

nos regulares que pavimentam o plano.

4. Para haver um encaixe perfeito dos 

polígonos regulares em torno de um 

vértice, é necessário que a soma das 

medidas dos ângulos agrupados nele 

seja igual a 360o (ângulos replementares). Des-

sa forma, só haverá um encaixe perfeito se a 

medida do ângulo interno de um polígono 

regular dividir 360o. Considerando isso, faça o 

que se pede:

a) Liste todos os divisores positivos de 

360o.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 45, 60, 72, 

90, 120, 180, 360.

ângulos, exercitar seu raciocínio dedutivo e 

colocar em prática sua criatividade por meio 

da construção de mosaicos.

 

A pergunta motivadora desta atividade é a 

seguinte: Quais são os polígonos regulares que 

recobrem perfeitamente o plano sem lacunas 

nem espaços?

Devemos entender por "recobrir perfei-

tamente o plano" a colocação de certo nú-

mero de polígonos idênticos ao redor de um 

vér tice de tal forma que não haja sobreposi-

ção dos polígonos nem espaços em relação 

a um giro completo de 360o.

Depois de apresentada a definição do 

que se entende por “ladrilhar o plano”, o 

professor pode solicitar aos alunos que uti-

lizem os polígonos regulares presentes no 

final do Caderno do Aluno para que eles 

tentem, por conta própria, executar a ta-

refa. Para iniciar a atividade, recomenda-

-se que os alunos sejam orientados a usar 

sempre um único tipo de polígono no la-

drilhamento. O uso de polígonos diferentes 

também constitui um problema interessan-

te, mas pode ser reservado para um apro-

fundamento das discussões.

Recorte os polígonos disponíveis no final 

do Caderno do Aluno (Anexo 2), forme gru-

pos com seus colegas e experimente fazer o 

recobrimento (ladrilhamento) do plano com 

cada um deles. Em seguida, responda:
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b) Os divisores que você listou são os “can-

didatos” à medida do ângulo interno de 

um polígono regular que estamos procu-

rando. Substitua a letra n na fórmula indi-

cada na tabela pelos valores listados e, em 

seguida, determine quais são os polígo-

nos regulares que ladrilham o plano. Liste 

quais valores de n indicam os lados dos 

polígonos que ladrilham o plano. (Dica: 

se necessário, utilize a calculadora.)

n [(n – 2) · 180º] ÷ n

3
60° (ladrilha o plano porque 60°  

é um divisor de 360°)

4
90° (ladrilha o plano porque 90°  

é um divisor de 360°)

5 108°

6
120° (ladrilha o plano porque 120°  

é um divisor de 360º)

7  128,6°

8 135°

9 140°

10 144°

11  147,3°

12 150°

Note que, dos valores tabelados, apenas 

n é igual a 3; por outro lado, 4 e 6 indicam 

divisores de 360o. Já que para n = 12 temos 

150o para angulo interno do polígono, os úl-

timos divisores de 360o que ainda precisam 

ser verificados são 180o e o próprio 360o. 

Só teremos [(n – 2) · 180o] ÷ n igual a 180o 

se n – 2 = n, o que e absurdo. Só teremos  

[(n – 2) · 180o] ÷ n igual a 360o se n – 2 = 2n, 

ou seja, também não há polígono que aten-

da a essa condição. Concluímos, portanto, 

que os únicos polígonos regulares que ladri-

lham o plano são o triângulo equilátero, o 

quadrado e o hexágono regular. Com conhe-

cimentos de álgebra, a discussão desse pro-

blema ganharia outros contornos; contudo, 

a ausência da álgebra no inicio da 6a serie/ 

7o ano não permite que a discussão seja feita 

dessa maneira, ou seja, por meio de equa-

ções e expressões algébricas.

Para atingir os objetivos propostos nes-

sa atividade, é preciso que haja orientação 

e acompanhamento constante do professor 

com os alunos. Vale lembrar que, ao final 

do Caderno, há referências que permitem 

maior aprofundamento sobre o tema aqui 

investigado.

Após a discussão de natureza geométrica 

sobre as possibilidades de ladrilhamento do 

plano, considere a possibilidade de trabalhar 

com seus alunos a construção de mosaicos em 

malhas constituídas de polígonos regulares. 

Disponibilizamos algumas dessas malhas ao 

final do Caderno do Professor, bem como no 

Caderno do Aluno.

5. Com o uso do lápis de cor, 

construa mosaicos nas malhas 

quadriculada; com triângulos 

equiláteros; com hexágonos regulares; e com 

hexágonos regulares, quadrados e triângulos 

regulares.
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Os mosaicos construídos pelos alunos podem variar muito. 

Alguns exemplos possíveis são:

Considerações sobre a avaliação

Ao término da situação proposta espera-

-se que o aluno identifique ângulos internos 

e externos de polígonos convexos, saiba que 

a soma dos ângulos internos de um triângulo 

qualquer é um ângulo raso, que a soma dos 

ângulos internos de um polígono de n lados 

mede (n – 2)  180o, e que cada ângulo de um 

polígono regular de n lados mede [(n – 2)  180o] ÷ n. 

Muitos livros didáticos apresentam a fór-

mula da soma dos ângulos internos de um 

polígono de n lados apenas na 7a série/8o ano, 

mas optamos utilizá-lo na 6a série/7o ano 

em virtude da sua proximidade com a dis-

cussão sobre a soma dos ângulos internos de 

um triângulo e como uso de letras na repre-

sentação de expressões. Caberá ao professor 

estabelecer a viabilidade ou não desse deslo-

camento de conteúdos entre séries/anos, de 

acordo com seu planejamento de curso.

Uma vez que foi bastante explorado o 

raciocínio lógico dedutivo nas atividades 

propostas na Situação de Aprendizagem 7, 

recomendamos que o professor considere 

os seguintes tópicos para avaliar a aprendi-

zagem do aluno: leitura e compreensão de 

texto (muitos enunciados de atividades for-

necem explicações e deduções), uso da lin-

guagem correta da Matemática nas expres-

sões numéricas e com letras, e transposição 

entre o conhecimento pontual trabalhado 

nas atividades e o seu uso para resolver pro-

blemas lógicos, como o da determinação 

dos polígonos que ladrilham o plano.

Como parte da avaliação, sugerimos que 

o professor proponha listas com situações-

-problema para que os alunos as resolvam 

em grupos, de preferência com a produção 

de relatórios em que todos tenham de se 

expressar de forma clara e utilizando ade-

quadamente a linguagem matemática ao 

justificar procedimentos, resultados e/ou 

raciocínios.

Com relação aos mosaicos e ladrilhamen-

to do plano, recomendamos que o professor 

consulte a bibliografia listada, que será útil 

para a montagem de novas atividades e situa-

ções-problema desafiadoras.
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 8
CLASSIFICAÇÃO, MONTAGEM E DESENHO DE POLIEDROS

Conteúdos e temas: representação de figuras planas e espaciais; vistas de uma figura (lateral, 
frontal, superior); poliedros: elementos, classificação, construção, relação de Euler.

Competências e habilidades: representar figuras planas e espaciais em malhas de pontos; classificar 
poliedros de acordo com critérios predefinidos; identificar os elementos de um poliedro e estabe-
lecer a relação entre eles; levantar hipóteses e verificá-las, seja por raciocínio indutivo, seja por 
raciocínio dedutivo.

Sugestão de estratégias: manipulação de material concreto (figuras geométricas planas re-
cortadas em cartolina) na construção de poliedros e na verificação de propriedades; uso de 
malha de pontos para representar figuras geométricas planas e espaciais.

pirâmides e formas redondas, além de terem um  

conhecimento preliminar das vistas frontal, 

lateral e superior de um objeto tridimensio-

nal. Caso o professor perceba que seus alunos 

têm dúvidas em alguns desses temas, é impor-

tante haver uma etapa inicial de trabalho de 

modo a garantir tal aprendizado. 

No início dos cursos de Geometria tridimen-

sional, uma dificuldade frequente que surge é a 

representação de figuras espaciais no plano. O 

uso de malhas pontilhadas é um recurso útil 

para o desenvolvimento das habilidades de de-

senho em perspectiva. A malha adequada a essa 

atividade tem o seguinte arranjo de pontos:

Roteiro para aplicação da Situação 
de Aprendizagem 8

No curso de Geometria da 6a série/7o ano, 

o exame das três dimensões espaciais caracte-

riza-se pelo estudo dos poliedros. Nas séries/

anos anteriores, o aluno deverá ter sido apre-

sentado às formas tridimensionais de maneira 

geral, sem se preocupar em detalhar classifica-

ções, nomes e propriedades. É importante, po-

rém, que o professor faça uma avaliação sobre 

os conhecimentos do aluno sobre o assunto. 

A proposta desta Situação de Aprendizagem 

pressupõe que os alunos já estejam familiari-

zados com a distinção visual entre prismas,  

30º 30º

60º
60º

60º

Cubo e triângulo equilátero na malha de pontos.
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Professor, há uma cópia dessa malha no 
final deste Caderno.

Apresentamos a seguir duas atividades que 

sinalizam possibilidades de uso da malha de pon-

tos. Lembramos mais uma vez que as atividades 

sugeridas não devem ser compreendidas pelo 

professor como exercícios prontos e acabados, 

mas sim como propostas para uma reflexão so-

bre possibilidades de criação de novas atividades.

1. Com base nas figuras indica-

das, desenhe na malha de pon-

tos a seguir:

a) os sólidos formados quando se elimi-

nam os blocos cor-de-rosa da figura.
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b) os sólidos que serão representados ao acrescentarmos um bloco junto às faces indicadas em 

cor-de-rosa.

2. Desenhe no plano as vistas lateral esquer-

da, lateral direita, frontal e superior do 

sólido indicado na malha a seguir:

lateral  
esquerda frontal

Resposta:

a) Vista lateral esquerda b) Vista lateral direita

c) Vista frontal d) Vista superior

Após a atividade com vistas nas malhas, o 

professor pode passar para a representação de 

vistas de objetos simples com desenho à "mão 

livre". Para esse tipo de atividades recomenda-se 

que o professor leve para a classe alguns sólidos  
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geométricos, ou objetos com formas razoavel-

mente simples, para que os alunos possam exer-

citar o esboço das vistas frontal, superior e lateral.

3. Desenhe as vistas do poliedro da figura in-

dicadas pelas setas no espaço a seguir:

Prisma

Vista superior

Vista frontal
Vista lateral

Vista superiorVista lateral Vista frontal

Um poliedro é uma figura espacial fechada 
composta por polígonos (faces). As intersecções 
das faces são chamadas arestas do poliedro, e as in-
tersecções das arestas recebem o nome de vértices. 

Na 5a série/6o ano, a apresentação dos poliedros é 
feita por meio do bloco retangular (paralelepípedo 
reto-retângulo), do cubo e das pirâmides, na qual 
a única classificação estabelecida é a separação 

entre poliedros e corpos redondos. Na 6a série/7o 
ano, a proposta é ampliar a gama de exemplos e 
introduzir a questão de classifica ção: regulares, não 
regulares, convexos poliedros de Platão.

Classificar significa agrupar em uma classe de 
equivalência. As classificações são mais bem com-
preendidas e internalizadas pelos alunos quando 

eles são os autores principais das descobertas dos 
critérios estabelecidos nos agrupamentos. Para 
que isso aconteça, recomenda-se que as atividades 
de aula sejam montadas de maneira que favore-
çam a descoberta do aluno. Por exemplo, em vez 
de explicitar a diferença entre poliedros regulares 
e não regulares, é interessante disponibilizar para 
os alunos poliedros (ou imagens de poliedros) 
dos dois tipos e pedir a eles que estabeleçam um 
critério para separá-los em dois grupos. Haven-
do necessidade, a atividade pode ser antecedida 
por outra em que os alunos recebam polígonos 
(ou imagens de polígonos) para classificá-los em 
regulares ou irregulares.

O aspecto lúdico associado a atividades que 
trabalham com o concreto exerce papel impor-
tante na aprendizagem de alunos da faixa etária 

da 6a série/7o ano. Nesse sentido, o estudo propos-
to dos poliedros oferece uma rica oportunidade 
para o trabalho. A construção de poliedros esti-

mula a criatividade, favorece o desenvolvimento 

da motricidade e pode ser articulada como uma 

importante estratégia para o desenvolvimento do 

raciocínio lógico-dedutivo.

Como vimos na atividade de ladrilha mento 

do plano, para se fazer um mosaico perfeito 

com polígonos regulares idênticos, é neces-

sário que, agrupados em torno de um vértice, 

eles “preencham” perfeitamente um ângulo de 

360o. Vimos também que os únicos polígonos 

regulares que atendem a essa condição são o 

triângulo equilátero (6  60o = 360o), o qua-

drado (4  90o = 360o) e o hexágono regular  

(3  120o = 360o).

O problema do ladrilhamento do plano nos 

fornece elementos suficientes para investigar ou-
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tro problema de natureza semelhante, porém, 

no espaço tridimensional. O problema consiste 

em determinar quais polígonos regulares podem 

formar um poliedro. Para formar o vértice de um 

poliedro, é preciso reunir polígonos que, agru-

pados no plano, estabeleçam um ângulo menor 

que 360o; caso contrário, não seria possível fa-

zer “dobras” para formar um ângulo poliédrico. 

Sabemos então que seis triângulos equiláteros, 

quatro quadrados ou três hexágonos regulares 

não podem formar um ângulo poliédrico. Na 

atividade a seguir, o aluno poderá estender a in-

vestigação que acabamos de iniciar.

4. Para formar um ângulo poliédrico juntando 

polígonos, necessitamos de, ao menos, três 

polígonos. Calcule as medidas dos ângulos 

internos de um octó gono regular e de um 

eneágono regular e, em seguida, justifique por 

que não podemos for mar ângulos poliédricos 

usando três octógonos regulares, ou usando 

três eneágonos regulares.

octógono regular

eneágono regular

Em ambos os casos, teria de haver sobreposição dos polígo-

nos porque 3  135o > 360o e 3  140o > 360o.

Atividade experimental

5. Em uma folha avulsa, construa triângulos 

equiláteros de 6 cm de lado com régua e com-

passo. Em seguida, forme grupos de cinco ou 

seis alunos. Cada grupo deverá formar todos 

os poliedros que conseguir com os triângulos 

construídos. Para fixar as arestas dos polie-

dros, utilize fita adesiva, fita-crepe ou faça 

uma alça de fixação e utilize cola.

octaedro regular

8 faces, 6 vértices, 12 arestas

planificação

tetraedro regular

planificação

4 faces, 4 vértices, 6 arestas

20 faces, 12 vértices, 30 arestas

icosaedro regular

planificação
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Utilizando apenas quadrados como faces, o único poliedro regular que podemos 
montar é o hexaedro regular (cubo); e, com pentágonos regulares só podemos 
montar o dodecaedro regular (12 faces, 20 vértices, 30 arestas). As figuras a seguir 

indicam os cinco poliedros regulares que existem: tetraedro regular, hexaedro regular (cubo), 
dodecaedro regular e icosaedro regular.

Cubo Tetraedro Octaedro Dodecaedro Icosaedro

Os cinco 
poliedros 
regulares.

Para que tenhamos um poliedro regular, basta que ele seja formado por polígonos regulares 
de um mesmo tipo e que exista o mesmo arranjo de polígonos em cada vértice. Para que seja um 
poliedro de Platão, todas as faces do poliedro devem ser polígonos com o mesmo número de la-
dos (regulares ou não), e todos os ângulos poliédricos formados pelo mesmo número de arestas.

Tendo por base a classificação dos poliedros, pode-se concluir que, embora todo poliedro 
regular seja poliedro de Platão, nem todo poliedro de Platão é um poliedro regular.

Pode-se verificar que, apesar de existirem mais poliedros de Platão do que poliedros regula-
res, os poliedros de Platão só podem ser poliedros regulares dos seguintes tipos: tetraedro, hexa-
edro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. A imagem a seguir mostra a classificação dos sólidos:

Poliedros  
de Platão

Poliedros  
regulares

Poliedros 
convexos

Poliedros

Sólidos
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Professor, na Matemática escolar, abri-

mos mão do caráter mais geral da demons-

tração de Poincaré e nos restringimos à va-

lidade da relação de Euler para os poliedros 
convexos, que são aqueles situados do mes-

mo lado de qualquer plano que contenha 

uma de suas faces.

A seguir, sugerimos uma atividade em que 

os alunos podem identificar a relação de Eu-

ler por meio da observação de regularidades 

em uma tabela.

6. Determine o número de faces 

(F), arestas (A) e vértices (V) 
dos poliedros representados nas 

figuras a seguir, preencha a tabela e verifi-

que se é válida a relação de Euler.

a) b)

c)

e) f)

Em 1750, depois de analisar extensamente vários tipos de sólidos, o matemático Leonhard 

Euler conjecturou a validade da fórmula V + F  A = 2, relacionando vértices (V), faces (F) 
e arestas (A) de um poliedro, mas não fez propriamente uma demonstração. Anos depois, 

acabou apresentando uma demonstração da validade de sua hipó tese para todos os tipos de 

poliedros. No entanto, vários matemáticos encontraram exemplos de poliedros que contradizem 

a fórmula de Euler. Muito provavelmente, Euler não considerava poliedros sólidos os que são 

apresentados na figura a seguir, para os quais seu teorema não seria válido:

Depois de Euler, gerações de geômetras tentaram demonstrar o teorema, tarefa que só foi 

concluída de forma satisfatória pelo matemático Henri Poincaré, em 1893. 

d)

Poliedro 
convexo

Faces 
(F)

Arestas 
(A)

Vértices 
(V)

a) 5 9 6

b) 6 12 8

c) 7 12 7

d) 8 18 12

e) 7 12 7

f) 9 16 9

De acordo com a tabela, a fórmula de Euler para poliedros con-

vexos é válida.
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construam poliedros com base em polígonos 

recortados em cartolina. Em atividades des-

se tipo, é importante que o professor procu-

re criar desafios para que o aluno possa, por 

meio da manipulação de material concreto, 

resolver problemas, estabelecer relações e le-

vantar hipóteses, além de verificá-las experi-

mentalmente ou de forma dedutiva.

Sendo possível o trabalho com computa-

dores na escola, recomenda-se que o professor 

visite os endereços eletrônicos listados ao final 

do Cader no, onde poderá encontrar inúmeros 

recursos para o trabalho com a Geometria tri-

dimensional.

Considerações sobre a avaliação

Com a Situação de Aprendizagem 8, espe-

ra-se que o aluno aprenda a representar figu-

ras planas e espaciais em malhas de pontos, 

esteja apto a fazer esboços das vistas de um 

objeto, saiba identificar os elementos de um 

poliedro, e compreenda a relação entre eles 

(fórmula de Euler).

Uma vez que o aluno utilizou malhas e ma-

nipulou polí gonos para construir poliedros, 

recomenda-se que uma das avaliações valori-

ze os esforços feitos nesse sentido. Por exem-

plo, o professor pode pedir que seus alunos 

ORIENTAÇÕES PARA RECUPERAÇÃO

Como orientação geral para a recuperação 

da aprendizagem dos alunos que não atingi-

ram as expectativas, recomendamos que o 

professor organize trabalhos e novas listas de 

atividades para serem realizadas em duplas ou 

trios de trabalho.

Para a elaboração dessas novas listas de 

atividades, recomendamos que o professor 

procure diversificar o tipo de enunciado, o uso 

de figuras e o grau de dificuldade. Essas fichas 

podem ser montadas com o apoio de livros 

didáticos e/ou do material indicado na biblio-

grafia do Caderno.

Na montagem desses grupos, é impor-

tante que haja heterogeneidade com relação 

à destreza dos alunos na utilização dos ins-

trumentos geométricos de desenho e as suas 

dificuldades na compreensão dos conceitos 

abordados no volume. A ideia é que os alunos 

que já tenham destreza no uso dos instrumen-

tos possam trabalhar com aqueles que ainda 

apresentem dúvidas. Assim, em cada grupo 

deverá haver, no mínimo, um aluno que ain-

da esteja com dificuldade no assunto e outro 

que já tenha um maior domínio sobre ele. Esse 

tipo de trabalho valoriza a aprendizagem dos 

que estão mais adiantados, e favorece a práti-

ca de atitudes cooperativas entre todos.

Recomenda-se também que o professor 

diversifique os instrumentos e/ou as estraté-

gias didáticas. Assim, por exemplo, caso te-

nha optado por trabalhos em grupo na Si-

tuação de Aprendizagem 5, a recuperação 

pode centrar-se em trabalhos individuais. Por 

outro lado, caso tenha optado por provas, a 
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recuperação pode ser realizada por meio de 

trabalhos em grupo.

Seguindo o mesmo princípio, a recuperação 

para a Situação de Aprendizagem 6 pode tomar 

por base a inserção de um novo recurso didá-

tico, no caso, a calculadora. Por meio de uma 

atividade experimental com esse instrumento, o 

professor poderá desencadear uma situação na 

qual os alunos levantem suas hipóteses sobre o 

significado de frações como divisões, bem como 

sobre o significado de frações equivalentes.

Com relação aos alunos que não atingiram 

as expectativas nas duas últimas Situações de 

Aprendizagem, o professor pode propor no-

vas listas de exercícios, diversificando estraté-

gias de abordagem dos conceitos. Para isso, 

pode apoiar-se também em livros didáticos 

que apresentem propostas diferenciadas sobre 

o assunto e que, portanto, possam ser utiliza-

dos como recurso para a preparação de listas 

de exercícios e avaliações para alunos em pro-

cesso de recuperação.
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E DO ALUNO PARA A COMPREENSÃO DO TEMA
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CÂNDIDO, S. L. Formas num mundo de for-
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Mosaicos no plano
<http://www.rpm.org.br/conheca/40/1/mosaico. 

htm>. Acesso em: 17 maio 2013.

<http://www.mat.uel.br/geometrica/php/dg_ex_
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Simetrias
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A tabela a seguir mostra onde estão contem-

plados os conteúdos do volume 1 da 6a série/ 

7o ano, nas edições de Experiências Matemáticas:

Conteúdos Atividade Página

Sistema de numeração  
na Antiguidade

(5a série/6o ano) 1 e 2 17 e 29

Frações
(5a série/6o ano) 23, 27, 29 

(6a série/7o ano) 13, 14
225, 271, 293 
159, 169

Números decimais (5a série/6o ano) 17, 18, 22 157, 165, 215

Números negativos (6a série/7o ano) 4, 5, 9 49, 63, 111
Formas geométricas  
espaciais

(5a série/6o ano) 6, 11, 12, 25, 32, 34 61, 112, 115, 257, 325, 351

Ângulos (6a série/7o ano) 2, 6, 10, 11, 12 27, 75, 121, 137, 145

Polígonos (6a série/7o ano) 19, 20 215, 223

Simetrias (5a série/6o ano) 21 201

Circunferência (6a série/7o ano) 1, 2, 24, 31 17, 27, 255, 351
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Em primeiro lugar, tratamos de conteúdos 

relacionados aos números, incluindo a apren-

dizagem de novos números, de outras opera-

ções com números já conhecidos e de uma am-

pliação no campo das representações.

O professor deve estar atento ao fato de 

que a consolidação das ideias trabalhadas nes-

te Caderno ocorrerá ao longo de todo o ano 

letivo. Espera-se que, neste momento, muitos 

alunos ainda não possuam destreza e agilida-

de nos novos cálculos com números negativos, 

frações e decimais, o que não significa dizer 

que não houve aprendizagem.

Diversificar os instrumentos avaliativos 

contribuirá não só para possibilitar que o 

aluno expresse sua compreensão dos concei-

tos por diferentes meios, como também que 

o professor avalie adequadamente a distância 

entre a aprendizagem realizada e a aprendi-

zagem que se espera acerca dos temas trata-

dos. Nesse sentido, sugere-se, além das provas, 

que se avaliem listas de exercício, os registros 

feitos pelos alunos (caderno, tarefas de casa, 

anotações pessoais) e a produção dos grupos 

de trabalho. No que diz respeito às produções 

feitas em pequenos grupos, é importante que, 

por meio de objetivos bem definidos, o pro-

fessor possa fazer observações sobre a partici-

pação solidária dos integrantes, a organização 

dos grupos, a prontidão diante das instruções 

dadas etc. O tema “sistemas de numeração de 

povos antigos” nos parece bastante apropria-

do para trabalhos em grupo, uma vez que os 

alunos podem investigar, do ponto de vista 

matemático, sistemas de numeração não tra-

balhados em aula, como os gregos e os he-

breus. Outra atividade interessante que pode 

ser feita é a criação de sistemas de numeração 

por parte dos alunos. Para isso, é importante 

que o professor defina com clareza as regras 

para que o trabalho tenha consistência. Um 

exemplo de regras que podem cumprir tal ob-

jetivo é: o sistema tem de ser posicional e com 

uma base que não seja 10.

O próximo conteúdo a ser tratado está 

relacionado ao eixo geometria, incluindo a 

aprendizagem de ângulos, polígonos e uma 

introdução ao estudo dos poliedros.

Com relação ao estudo dos ângulos, es-

pera-se que o aluno saiba medir e construir 

ângulos com o transferidor, identificar e me-

dir ângulos internos e externos de polígonos, 

calcular a medida de ângulos por meio de in-

formações geométricas simples. Além do tra-

balho com o transferidor, também é desejável 

que o professor proponha investigações sobre 

ângulos e polígonos com o uso de esquadros 

e compasso. Por exemplo, o aluno deve estar 

apto a construir com régua e compasso os 

ângulos de 15o (com a bissetriz do ângulo de 

30o), 30o (com a bissetriz do de 60o), 45o (com 

a bissetriz do ângulo de 90o), 60º (por meio do 

triângulo equilátero) e 90o (com a mediatriz de 

um segmento).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Os esquadros, normalmente usados para 

traçar paralelas e perpendiculares, devem ser 

compreendidos como um par de triângulos 

que permitem a construção de alguns ângulos. 

Paralelamente à discussão sobre a diversidade 

de instrumentos que podem ser usados para 

a construção de alguns ângulos, aos poucos 

o aluno deve perceber que, sempre que pos-

sível, o compasso e a régua são instrumentos 

preferíveis aos demais, por garantir maior lim-

peza e precisão ao desenho, desde que usados 

adequadamente.

Com relação ao estudo dos polígonos, an-

tecipamos a fórmula da soma dos ângulos in-

ternos para a 6a série/7o ano, pois sua apren-

dizagem contribui para o desenvolvimento da 

habilidade de identificação e representação de 

padrões e regularidades. Além disso, a utili-

zação dessa fórmula abre inúmeras possibili-

dades de contextualização dos temas geomé-

tricos relacionados aos ângulos em situações 

práticas e aplicadas, como o “ladrilhamento 

do plano” ou a investigação da quantidade de 

poliedros regulares existentes.

Problemas como a determinação da me-

dida de cada ângulo interno de um polígono 

regular e da construção com régua e com-

passo de alguns polígonos regulares e não 

regulares fazem parte das expectativas de 

aprendizagem.

O estudo dos poliedros deve aprimorar 

basicamente três habilidades: o raciocínio de-

dutivo, a capacidade de classificação e leitu-

ra, bem como a representação de imagens em 

três dimensões. A proposta de construção dos 

poliedros por meio de polígonos deve desen-

volver o raciocínio dedutivo e a habilidade de 

classificar. O uso de malhas quadriculadas e 

de pontos deve servir como ferramenta didáti-

ca para consolidar a leitura e representação de 

imagens bi e tridimensionais.

Por fim, as atividades voltadas para a in-

vestigação das simetrias axial, rotacional e do 

movimento de translação têm como princi-

pal objetivo o refinamento do olhar do alu-

no sobre objetos, obras de arte, construções 

arquitetônicas, mosaicos etc. Além desse as-

pecto relacionado à estética, o conhecimento 

de simetria também constitui uma valiosa fer-

ramenta para a investigação de algumas pro-

priedades geométricas.

Diversificar os instrumentos avaliativos 

contribuirá não só para possibilitar ao alu-

no diferentes meios de expressar sua com-

preensão dos conceitos, como também para 

que o professor avalie adequadamente a 

distância entre a aprendizagem realizada e 

a aprendizagem que se espera acerca dos te-

mas tratados.

Nesse sentido, sugerimos que, além das 

provas, sejam avaliadas também listas de 

exercício, registros feitos pelos alunos (ca-

derno, tarefas de casa, anotações pessoais) e 

produção dos grupos de trabalho. No que diz 

respeito à produção feita em pequenos gru-

pos, é importante que, a partir de objetivos 

bem definidos, o professor faça observações 

sobre a participação solidária dos integran-
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tes, a organização dos grupos, a prontidão às 

instruções dadas etc. O tema “poliedros” nos 

parece bastante apropriado para um traba-

lho em grupo.

A seguir, relacionamos os conteúdos es-

pecíficos deste Caderno e as expectativas 

que o professor deve ter em relação à apren-

dizagem desses conteúdos.

Sistema posicional de numeração: o aluno 

deve ser capaz de fazer a transposição da lin-

guagem oral para a linguagem da escrita nu-

mérica e compreender o seu significado. Por 

exemplo, ele deverá saber que 23,58 são 2 de-

zenas, 3 unidades, 5 décimos da unidade e 8 

centésimos da unidade.

Números decimais: a soma, a subtração 

e a multiplicação de decimais devem estar 

sistematizadas e a divisão deverá estar bem 

encaminhada. Entende-se por “bem encami-

nhada” a compreensão de que toda divisão 

de decimais pode ser feita dividindo-se nú-

meros inteiros específicos. Pequenos erros no 

algoritmo da divisão ainda podem ser tolera-

dos neste momento, mas devem servir para 

sinalizar ao professor a necessidade ou não 

de retomada do assunto.

Frações: o aluno deve saber multiplicar e 

dividir frações. É possível que, ao sistema-

tizar a multiplicação de frações, o profes-

sor identifique alunos que estejam errando 

a operação de soma de frações avaliando 

equivocadamente, por analogia, que so-

mar frações significa “somar numerador 

com numerador e denominador com deno-

minador”. Outro equívoco frequente que 

também pode ocorrer neste momento é o 

de transformar as frações de uma multipli-

cação em frações de mesmo denominador. 

Nesse caso, o aluno está transferindo por 

analogia os procedimentos da adição de fra-

ções para a multiplicação. É importante que 

o professor sinalize que, nesse caso, o equí-

voco não implica erro, mas dificulta desne-

cessariamente os cálculos.

Outro aspecto importante que deve ser 

avaliado refere-se à compreensão dos novos 

significados atribuídos às frações.

Números negativos: o aluno deverá con-

seguir utilizar as quatro operações com in-

teiros de forma isolada. Ao longo do ano, 

deseja-se que ele consiga fazer essas opera-

ções em expressões, mas, para isso, ele deve-

rá internalizar com segurança as convenções 

de linguagem.

Ângulos: usar o transferidor para medir e 

construir ângulos, usar a régua e o compasso 

para construir alguns ângulos, estimar a me-

dida de um ângulo visualmente, classificar ân-

gulos (reto, raso, agudo, obtuso).

Polígonos: o aluno deverá reconhecer 

polígonos, construir alguns polígonos com 

régua, transferidor e compasso, calcular o 

valor da soma dos ângulos internos e dos 

ângulos externos de um polígono, calcular 

a medida do ângulo interno e do externo de 

polígonos regulares.
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Poliedros: identificar, planificar e classificar 

poliedros (convexo, regular, poliedros de Platão).

Por fim, é importante destacar que, na 

medida do possível, os conteúdos devem ser 

trabalhados de maneira aplicada e desafiado-

ra. Uma boa metodologia é a exploração de 

situações-problema contextualizadas que exi-

jam reflexão crítica por parte do aluno.
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Malha de pontos
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Malha quadriculada
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Malha com hexágonos regulares
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Malha de triângulos equiláteros
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Malha com hexágonos regulares, quadrados e triângulos regulares
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QUADRO DE CONTEÚDOS DO  
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

5a série/6o ano 6a série/7o ano 7a série/8o ano 8a série/9o ano

V
ol

um
e 

1

NÚMEROS NATURAIS
– Múltiplos e divisores.
– Números primos.
– Operações básicas.
– Introdução às potências.

FRAÇÕES
– Representação.
–  Comparação e 

ordenação.
– Operações.

NÚMEROS DECIMAIS
– Representação.
–  Transformação em 

fração decimal.
– Operações.

SISTEMAS DE MEDIDA
–  Comprimento, massa 
   e capacidade.
–  Sistema métrico 

decimal.

NÚMEROS NATURAIS
–  Sistemas de numeração na 

Antiguidade.
–  O sistema posicional decimal.

NÚMEROS INTEIROS
– Representação.
– Operações.

NÚMEROS RACIONAIS
–  Representação fracionária  

e decimal. 
–  Operações com decimais 

e frações.

GEOMETRIA/MEDIDAS
– Ângulos.
– Polígonos.
– Circunferência.
– Simetrias.
– Construções geométricas.
– Poliedros.

NÚMEROS RACIONAIS
–  Transformação de 

decimais finitos em fração. 
–  Dízimas periódicas e 

fração geratriz.

POTENCIAÇÃO
–  Propriedades para 

expoentes inteiros.

TRATAMENTO DA 
INFORMAÇÃO
– A linguagem das potências.

ÁLGEBRA
–  Equivalências e 

transformações de 
expressões algébricas.

– Produtos notáveis.
– Fatoração algébrica.

NÚMEROS REAIS
– Conjuntos numéricos.
– Números irracionais.
–  Potenciação e radiciação 

em IR.
– Notação científica.

ÁLGEBRA
–  Equações de 2o grau: 

resolução e problemas.
–  Noções básicas sobre 

função; a ideia de 
interdependência.

–  Construção de tabelas e 
gráficos para representar 
funções de 1o e 2o graus.
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GEOMETRIA/MEDIDAS
–  Formas planas e espaciais.
–  Noção de perímetro e área 

de figuras planas.
–  Cálculo de área 

por composição e 
decomposição.

TRATAMENTO DA 
INFORMAÇÃO
–  Leitura e construção de 

gráficos e tabelas.
– Média aritmética.
– Problemas de contagem.

NÚMEROS/
PROPORCIONALIDADE
–  Proporcionalidade direta 
   e inversa.
–  Razões, proporções, 

porcentagem.
–  Razões constantes na 

geometria: .

TRATAMENTO DA 
INFORMAÇÃO
– Gráficos de setores.
– Noções de probabilidade.

ÁLGEBRA
–  Uso de letras para 

representar um valor 
desconhecido.

– Conceito de equação.
– Resolução de equações.
– Equações e problemas.

ÁLGEBRA/EQUAÇÕES
– Equações de 1o grau.
–  Sistemas de equações e 

resolução de problemas.
– Inequações de 1o grau.
–  Sistemas de coordenadas 

(plano cartesiano).

GEOMETRIA/MEDIDAS
–  Teorema de Tales e 

Pitágoras: apresentação e 
aplicações.

– Área de polígonos.
– Volume do prisma.

GEOMETRIA/MEDIDAS
–  Proporcionalidade, noção 

de semelhança.
–  Relações métricas entre 

triângulos retângulos.
– Razões trigonométricas.
–  O número π; a 

circunferência, o círculo 
e suas partes; área do 
círculo.

–  Volume e área do 
cilindro.

TRATAMENTO DA 
INFORMAÇÃO
–  Contagem indireta e 

probabilidade.

O sombreado assinala os conteúdos relacionados aos trabalhados neste volume.
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