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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 conteú- 

do disciplinar de cada volume não se afastam, 

de maneira geral, do que é normalmente ensi-

nado nas escolas ou do que é apresentado pe-

los livros didáticos. As inovações pretendidas 

referem-se à abordagem dos conteúdos, sugeri-

da ao longo de cada Caderno. Assim, busca-se 

evidenciar os princípios norteadores do presente 

currículo, destacando-se a contextualização dos 

conteúdos e as competências pessoais envolvi-

das, especialmente as relacionadas com a leitura 

e a escrita matemática, bem como os elementos 

culturais internos e externos à Matemática.

Em todos os Cadernos, os conteúdos estão 

organizados em 16 unidades, de extensões apro-

ximadamente iguais. De acordo com o número 

de aulas disponíveis por semana, o professor 

explorará cada assunto com maior ou menor 

aprofundamento, ou seja, escolherá uma escala 

adequada para o tratamento dos temas. A cri-

tério do professor, em cada situação específica 

o assunto correspondente a uma das unidades 

pode ser estendido para mais de uma semana, 

enquanto 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 

dedicar a cada uma das unidades.

Ao longo dos Cadernos são apresentadas, 

além de uma visão panorâmica de seu conteúdo, 

oito Situações de Aprendizagem, que pretendem 

orientar a ação do professor na sala de aula. As 

atividades são independentes e podem ser ex-

ploradas pelo professor com maior ou menor 

aprofundamento. Naturalmente, em razão das 

limitações no espaço dos Cadernos, nem todas 

as unidades foram contempladas com atividades, 

mas a expectativa é de que a abordagem dos te-

mas seja explicitada nas atividades oferecidas.

Também são apresentados, sempre que pos-

sível, materiais, como textos, softwares, sites e 

vídeos, entre outros em sintonia com a aborda-

gem proposta, que podem ser utilizados pelo 

professor para o enriquecimento 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.

Conteúdos básicos do volume

Os conteúdos principais deste volume são 

os números naturais, as frações, os núme-

ros decimais e os sistemas de medidas. Nas  
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séries/anos anteriores, os alunos já tiveram um 

primeiro contato com os números naturais e 

suas operações básicas, além da representação 

fracionária. Nesse sentido, a retomada desse 

assunto na 5a série/6o ano deve proporcionar ao 

aluno uma ampliação do seu conhecimento so-

bre esses números. Entre outras coisas, eles de-

vem ser capazes de reconhecer a diferença entre 

os números naturais, diretamente ligados à ideia 

de contagem e ordenação, e os números fracio-

nários, relacionados aos processos de medida. 

Para efeito de organização, propomos uma 

divisão dos conteúdos em 16 unidades temá-

ticas principais. A extensão e o foco dados a 

cada unidade dependerão da estratégia uti-

lizada pelo professor e das carac terísticas da 

turma. O importante é que, de alguma ma-

neira, os temas sejam percorridos e tratados 

de forma que o aluno possa ter um panorama 

geral do conteúdo do volume.

A Situação de Aprendizagem 1 trata dos 

conteúdos referente às Unidades 1 e 2, que são 

o sistema de numeração decimal e as operações 

aritméticas com os números naturais. Propo-

mos, inicialmente, uma atividade prática que en-

volva diferentes formas de contagem. Dado cer-

to número de objetos, os alunos deverão realizar 

contagens por meio de diferentes agrupamentos 

(quatro, seis, nove...). O objetivo é demonstrar 

que o sistema decimal se baseia em um tipo 

particular de agrupamento em que a contagem 

é feita por meio de “pacotes” de dez. Ao final 

dessa atividade prática, os alunos poderão com-

preender algumas das principais características 

do nosso sistema de numeração: a ideia de cor-

respondência, a contagem em agrupamentos de 

dez unidades e o valor posicional dos algarismos.

Nas atividades subsequentes, o foco cen-

tral é o aprofundamento das quatro operações 
básicas com os números naturais, além dos 

procedimentos de cálculo mental e escrito. 

Sugerimos que o professor explore diferentes 

situações-problema com as quatro operações, 

cada uma associada a uma ideia diferente. 

Além disso, serão propostas atividades volta-

das para o desenvolvimento do cálculo mental 
e a resolução de expressões numéricas.

As três unidades seguintes abordam con-

teúdos relativos aos números naturais. A Uni-

dade 3 trata das sequências dos múltiplos dos 

naturais; a Unidade 4, da divisibilidade e dos 

números primos; e a Unidade 5, da quinta 

operação dentro dos naturais: a potenciação. 

Na Situação de Aprendizagem 2, procuramos 

articular os conteúdos das três unidades cita-

das por meio de exercícios, problemas e cons-

trução de tabelas. A construção do conceito 

de múltiplo de um número natural e de múlti-

plo comum é feita por meio da observação de 

regularidades em sequências numéricas. Em 

seguida, apresentam-se alguns problemas en-

volvendo mínimo múltiplo comum e máximo 

divisor comum. A determinação dos divisores 

de um número natural conduz, naturalmente, à 

introdução do conceito de número primo e dos 

critérios de divisibilidade. Ainda nessa Situação 

de Aprendizagem, introduz-se a quinta opera-

ção aritmética dentro do campo dos números 

naturais: a potenciação. Além de sua caracteri-

zação aritmética, a noção de potência pode ser 
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introduzida por meio de situações-problema 

que envolvam processos  de contagem.

A passagem dos naturais para os racionais é o 

foco da Situação de Aprendizagem 3. As frações 

já devem ter sido estudadas pelos alunos, ainda 

que de forma simplificada, nas séries/anos ante-

riores. Na 5a série/6o ano, contudo, devemos am-

pliar o conhecimento deles sobre frações introdu-

zindo outras formas de representação (números 

mistos e porcentagem, por exemplo) e ampliando 

o seu espectro de significados. O mote principal 

para a ampliação do campo numérico dos natu-

rais para os racionais é a relação entre as frações e 

os processos de medida. As atividades propostas 

nesta Situação de Aprendizagem têm como eixo 

central a representação fracionária, conteúdo 

principal da Unidade 6.

Na Situação de Aprendizagem 4, são aborda-

dos os seguintes conteúdos das Unidades 7 e 8: 

a noção de ideia de equivalência e das operações 

com frações. Procuramos fundamentar as ativi-

dades com base na interface entre a Matemática e 

a língua materna. Dessa forma, o significado das 

operações e o princípio de equivalência são cons-

truídos por meio da “tradução” da notação fra-

cionária para a linguagem mista, isto é, parte nu-

mérica, parte literal. A ideia central é a de que, ao 

operarmos com frações de mesmo nome (mesmo 

denominador), a resolução se dá como se fosse 

uma operação entre equivalentes, similar ao que 

ocorre em uma operação com números naturais.

Essas quatro primeiras Situações de Apren-

dizagem não esgotam o conteúdo relativo aos 

números naturais e às frações para esta série/ano. 

Sua riqueza está na forma integrada de explorar 

a ampliação do campo numérico, tendo como re-

ferência os processos de contagem e de medida. O 

professor pode propor outros exercícios comple-

mentares ou, até mesmo, modificar as atividades 

propostas para adequá-las às exigências do seu 

curso e às características de cada turma. 

As Situações de Aprendizagem 5 a 8 são 

dedicadas aos números decimais e aos siste-

mas de medidas. Há um entrelaçamento na-

tural entre esses dois temas, uma vez que a 

estrutura do sistema métrico decimal é similar 

à dos números decimais. Ambos os sistemas 

são organizados em agrupamentos de dez uni-

dades. Por isso, os prefixos dos três primeiros 

submúltiplos – tanto da unidade como do me-

tro – são idênticos: décimo e decímetro, centé-

simo e centímetro, milésimo e milímetro.

O ensino desses conteúdos deve privilegiar 

a compreensão do significado das casas na 

notação decimal. Sendo assim, consideramos 

importante que o professor explore a ideia de 

equivalência de quantidades, a fim de desta-

car que os diferentes submúltiplos da unida-

de nada mais são do que uma ampliação das 

relações existentes entre os múltiplos da uni-

dade já conhecidos pelos alunos (uma dezena 

equivale a dez unidades; uma centena a dez 

dezenas; e assim por diante).

Na Situação de Aprendizagem 5, o objeti-

vo principal é o desenvolvimento da capaci-

dade de leitura e escrita da notação decimal, 

por meio da construção e do uso do soroban, 

o ábaco japonês. Por ter uma estrutura simi-
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lar à do sistema decimal, o soroban favorece 

a visualização das casas decimais e a compre-

ensão do valor posicional dos algarismos que 

formam um número. Sugerimos que os alunos 

construam um soroban com materiais reciclá-

veis de uso doméstico. Em seguida, propomos 

uma série de atividades envolvendo a leitura e 

a representação de números decimais no soro-

ban. Essa Situação de Aprendizagem engloba 

os conteúdos das Unidades 9 e 10.

A correspondência entre a notação decimal 

e as frações decimais, assim como a equivalên-

cia entre os números decimais e as operações de 

adição e subtração, são os temas abordados na 

Situação de Aprendizagem 6, cujos focos são os 

conteúdos das Unidades 9 a 12. O eixo nortea-

dor das atividades propostas é o uso da língua 

materna como ferramenta para a representação 

fracionária e decimal. Por exemplo, em língua

materna a fração 
3

10
 corresponde a 3 décimos –

não apenas o numerador 3 e o denominador 

10 da fração decimal são indicados, mas tam-

bém a própria relação entre eles, pois sugere 

que há 3 “pacotes” de 1 décimo de unidade. 

Por essa razão, o número 3 ocupa a casa dos 

décimos na notação decimal. O recurso à lín-

gua materna favorece a aprendizagem tanto 

da ideia de agrupamento, essencial à compre-

ensão do sistema posicional decimal, quanto 

da correspondência entre frações decimais e 

números decimais. Outro recurso importante 

que pode ajudar na compreensão do sistema 

decimal é a representação da unidade, do dé-

cimo e do centésimo por meio de figuras geo-

métricas do material dourado.

A ideia de equivalência entre frações é muito 

útil para explicar a equivalência entre números 

decimais. Basta observar que o número 2 déci-

mos, por exemplo, pode ser representado por 

meio de frações decimais 
2

10
 = 

20

100
 = 

200

1000
, 

 e, também, por números (0,2; 0,20 e 0,200). 

A equivalência entre frações e números 

decimais é a base para fundamentar os prin-

cípios das operações com decimais. A ideia 

que se pretende desenvolver é a de que as ope-

rações de adição e subtração entre números 

decimais podem ser reduzidas a uma opera-

ção entre inteiros, desde que as parcelas sejam 

respectivamente equivalentes aos decimais da-

dos, ou seja, somamos ou subtraímos frações 

decimais de mesmo denominador ou números 

decimais com o mesmo número de casas.

As Situações de Aprendizagem 7 e 8 abor-

dam os sistemas de medida, assunto das Unida-

des 13 a 16. Na Situação de Aprendizagem 7, 

exploramos o uso de unidades não convencio-

nais para medir alguns objetos, com o objetivo 

de mostrar que um processo de medida sempre 

resulta de uma comparação entre grandezas de 

mesma natureza. Usando partes do corpo hu-

mano e objetos do cotidiano como unidades 

de comparação, os alunos deverão realizar 

uma série de medidas e comparar os resulta-

dos obtidos. O professor pode discutir com 

o grupo as dificuldades inerentes aos proces-

sos de medida e a necessidade de adotar um 

padrão fixo como unidade de comparação 

quando se quer obter medidas mais precisas. 
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As unidades padronizadas de medida de 

comprimento, massa e capacidade são apre-

sentadas e problematizadas na Situação de 

Aprendizagem 8. Inicialmente, os alunos de-

verão fazer estimativas das medidas de alguns 

objetos escolhendo as unidades mais adequa-

das. Além disso, serão solicitadas transfor-

mações de unidades envolvendo os múltiplos 

e submúltiplos do sistema métrico decimal.  

É importante que os alunos percebam a seme-

lhança entre o sistema métrico e o sistema de 

numeração decimal: transformar decímetros 

em centímetros é similar a transformar déci-

mos em centésimos.

Apresentamos a seguir uma proposta de 

organização dos conteúdos do volume, dividi-

dos nas 16 unidades temáticas.

Unidade 1 – O sistema de numeração decimal: características.

Unidade 2 – Significado das operações e resolução de problemas.

Unidade 3 – Sequências numéricas e múltiplos de um número natural.

Unidade 4 – Divisibilidade e números primos. 

Unidade 5 – Potenciação.

Unidade 6 – Representação fracionária.

Unidade 7 – Equivalência de frações.

Unidade 8 – Operações com frações.

Unidade 9 – A notação decimal: a representação.

Unidade 10 – Múltiplos e submúltiplos da unidade.

Unidade 11 – Números decimais e frações decimais.

Unidade 12 – Operações com decimais – adição e subtração.

Unidade 13 – Medidas informais.

Unidade 14 – Sistema métrico decimal.

Unidade 15 – Unidades de massa.

Unidade 16 – Unidades de capacidade.

Quadro geral de conteúdos do volume 1 da 5a série/6o ano do Ensino Fundamental
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SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 1 
O SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL E SUAS OPERAÇÕES

porque a contagem é organizada em agrupa-

mentos de dez unidades.

Os alunos devem perceber que esse agrupa-

mento é relativo, pois a contagem poderia ser 

feita em agrupamentos diferentes: 4, 5, 8, 12 

etc. Para reforçar a associação entre os pro-

cessos de contagem e o sistema de numeração, 

sugerimos a realização da atividade a seguir, 

também presente no Caderno do Aluno.

Contando de diferentes maneiras

Experimentação

Contexto: Gabriel tem 9 anos. Maria tem 3 

irmãs. Minha classe tem 16 meninas e 20 me-

ninos. Faltam 2 meses para o aniversário de 

minha irmã. Meu amigo tem 12 lápis de cores 

diferentes. Muitas são as situações do nosso co-

tidiano que envolvem algum tipo de contagem.

Roteiro para aplicação da Situação 
de Aprendizagem 1

Os números constituem um eixo central no 

estudo da Matemática , portanto, a compreen-

são das características do sistema numérico de-

cimal e das operações deve ser reforçada e am-

pliada na 5a série/6o ano. Os alunos devem saber 

reconhecer as principais características do sis-

tema de numeração decimal: a organização da 

contagem em agrupamentos de dez unidades, 

a correspondência entre uma quantidade e um 

símbolo, a relação estrutural com o ábaco e o 

valor posicional dos algarismos.

É importante ressaltar que a ideia de número 

natural está intrinsecamente ligada ao conceito 
de contagem. Há muito tempo, os povos antigos 

começaram a usar símbolos numéricos para 

representar quantidades e facilitar os processos 

de contagem. Nosso sistema chama-se decimal 

Conteúdos e temas: estrutura do sistema de numeração decimal; agrupamentos e contagens; 
valor posicional; operações básicas; operações inversas; cálculo mental.

Competências e habilidades: saber efetuar contagens em bases diferentes da decimal; decompor 
um número natural nas unidades das diversas ordens; compreender os significados das opera-
ções básicas; resolver expressões numéricas respeitando a ordem das operações e os parênteses.

Sugestão de estratégias: atividade prática de contagem em bases diferentes; resolução de pro-
blemas envolvendo as quatro operações básicas; sessões de cálculo mental e discussão de 
estratégias de operação; conhecer procedimentos de cálculo mental.
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Estamos tão habituados ao ato de contar 

que nem percebemos como esse processo real-

mente acontece. Além disso, usamos os algaris-

mos do nosso sistema de numeração como se 

fosse uma coisa natural, sem nos questionar-

mos se poderia haver outras formas de repre-

sentação das quantidades e dos valores.

Provavelmente, contamos de dez em dez por-

que temos um total de dez dedos nas duas mãos. 

Mas será que isso poderia ser diferente? Se tivés-

semos quatro dedos em cada mão, nosso sistema 

de numeração seria diferente? Seria mais vanta-

joso contar de cinco em cinco em vez de dez em 

dez? Para tentar responder a essas perguntas, 

vamos propor uma atividade prática envolvendo 

diferentes maneiras de contar. 

Objetivo: contar o número de pedrinhas con-

tidas em uma caixa sem usar o sistema de nume-

ração decimal. Para isso, deverá ser usada outra 

forma de contagem (de quatro em quatro, de seis 

em seis etc.) que não a decimal (de dez em dez). 

Também será necessário o uso de outros símbo-

los para fazer o registro dessa contagem.

Materiais: duas caixas de papelão, pedri-

nhas ou qualquer outro objeto de fácil mani-

pulação (bolinhas de isopor, bolinhas de gude 

etc.) e uma tabela para registro da contagem.

Tabela de contagem
Grupos formados por 
____ grupos de ____ 

unidades

Grupos de ___  
unidades

Unidades

Registro de contagem

Resultado

Desenvolvimento: a turma será dividida em 

quatro grupos, e cada grupo receberá uma cai-

xa contendo certo número de pedrinhas e uma 

caixa vazia. Eles devem contar as pedrinhas 

da seguinte maneira: Grupo 1 – de cinco em 

cinco pedrinhas; Grupo 2 – de seis em seis pe-

drinhas; Grupo 3 – de sete em sete pedrinhas; 

Grupo 4 – de oito em oito pedrinhas.

Transporte: um aluno de cada grupo será 

responsável por transportar, uma a uma, as 

pedrinhas da caixa cheia para a caixa vazia.

Contagem manual: outros três alunos deverão 

fazer a contagem usando os dedos da mão. Cada 

pedrinha transportada corresponderá a um dedo 

levantado. Só poderá ser usado o número de de-

dos equivalente aos agrupamentos da contagem.

Exemplo: se a contagem for feita de quatro 

em quatro unidades, os alunos só poderão usar 

quatro dedos da mão no processo de contagem.
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Para cada pedrinha transportada, levanta-

-se um dedo. Quando completar quatro dedos, 

o próximo aluno levanta um dedo, indicando 

a contagem de um agrupamento de quatro 

unidades. O primeiro aluno inicia a contagem 

novamente. Quando o segundo aluno levan-

tar os quatro dedos, o terceiro aluno entra em 

ação levantando um dedo, indicando a conta-

gem de um agrupamento maior, equivalente a 

quatro agrupamentos de quatro unidades.

Registro: um aluno será responsável pelo re-

gistro da contagem em uma tabela específica.  

A tabela estará dividida em três colunas, uma 

para cada tipo de agrupamento. No exemplo 

anterior (contagem de quatro em quatro), o re-

gistro funcionaria da seguinte maneira.

Para cada pedrinha contada, marca-se um 

traço vertical (  ) na coluna da direita. Quando 

completar quatro traços, estes devem ser risca-

dos ( ) e substituídos por um traço vertical 

na coluna seguinte. Inicia-se novamente o pro-

cesso até completar os quatro traços verticais. O 

mesmo ocorre na coluna do meio. Quatro traços 

verticais devem ser riscados e substituídos por 

um traço vertical na coluna da esquerda. Veja 

como ficariam o registro e a contagem de 31 pe-

drinhas em agrupamentos de quatro em quatro:

Tabela de contagem
Grupos formados  

por quatro grupos de 
quatro unidades

Grupos de  
quatro unidades

Unidades

Registro de contagem

Resultado 1 grupo de 4  4 = 16 3 grupos de 4 = 12 3 unidades = 3

O resultado da contagem deve ser escri-

to da seguinte maneira: o número de traços 

verticais não riscados, da esquerda para a 

direita, colocados entre parênteses. Em se-

guida, o número da base utilizada na con-

tagem. Chamamos base o tipo de agrupa-

mento utilizado na contagem. No exemplo 

anterior, obtivemos 1 agrupamento de 4  4, 

3 agrupamentos de 4 e 3 unidades. Assim, 

o resultado será escrito como (133)4, isto é, 

133 na base 4. Para saber quanto isso signi-

fica na base decimal, basta fazer as contas: 

1  (4  4) + 3  4 + 3  1 = 16 + 12 + 3 = 31,  

ou seja, 31 pedrinhas. 
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Agora, cada grupo vai organizar e registrar a 

contagem das pedrinhas na tabela. Todos os gru-

pos receberão o mesmo número de pedrinhas. Ao 

final da contagem, o professor organizará uma 

rodada para que cada grupo apresente o resulta-

do da sua contagem. Preencha a tabela a seguir 

com os resultados obtidos pelos outros grupos. 

tados na atividade. Os números são escritos 

em ordem decrescente de valor (da esquerda 

para a direita). O valor de cada algarismo de-

pende da posição que ele ocupa. Em primeiro 

lugar, são escritos os agrupamentos maiores, 

até se chegar ao agrupamento das unidades. 

Quando não houver registro de determinado 

agrupamento, a posição é registrada com o 

algarismo zero.

Baseando-se nos resultados obtidos na ati-

vidade prática, proponha as seguintes ques-

tões para os alunos:

 Qual é a relação entre a base de conta-

gem e o tamanho da representação nu-

mérica? Caso os alunos não entendam, 

esclareça a eles que, quanto maior for a 

base, menor será a representação numé-

rica, e vice-versa. Por exemplo, as 73 pe-

drinhas na base 5 são representadas por 

243. Já na base 9, a mesma quantidade 

é representada por 81.

 Quais seriam as vantagens e desvanta-

gens de um sistema de numeração de base 

15 em relação ao sistema decimal? Com 

esta questão, busca-se levar os alunos a 

perceber que a representação numérica 

seria menor. Contudo, o sistema se tor-

naria mais complexo, em virtude do au-

mento do número de algarismos numéri-

cos (de dez para 15).

Aprendendo com a experimentação

1. Em uma escola, dois grupos 

realizaram a mesma atividade 

Grupos/Base Resultado
Resultado na 

base dez

Grupo 1/ 
Base cinco

(243)5 73

Grupo 2/ 
Base seis

(201)6 73

Grupo 3/ 
Base sete

(133)7 73

Grupo 4/ 
Base oito

(111)8 73

Esta tabela exemplifica o caso de cada grupo receber 73 pe-

drinhas e expressa a contagem a seguir: 

Grupo 1: 2 agrupamentos de 25 + 4 agrupamentos de 5 + 3 

unidades = 50 + 20 + 3 = 73

Grupo 2: 2 agrupamentos de 36 + 1 unidade = 72 + 1 = 73

Grupo 3: 1 agrupamento de 49 + 3 agrupamentos de 7 + 3 

unidades = 49 + 21 + 3 = 73

Grupo 4: 1 agrupamento de 64 + 1 agrupamento de 8 + 1 

unidade = 64 + 8 + 1 = 73

O objetivo principal desta atividade é propiciar a vivência do 

aluno com um novo tipo de contagem. O mais importante é 

que haja uma orientação sobre como eles devem realizá-la.

Professor, observe que esses resultados 

podem ser escritos apenas com os algarismos 

indo-arábicos, sem utilizar os símbolos ado-
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de contagem de pedrinhas utilizando dois 

conjuntos distintos de pedrinhas. O pri-

meiro grupo contou as pedrinhas em gru-

pos de cinco e o outro, em grupos de nove. 

Os resultados obtidos estão registrados nas 

tabelas a seguir. Na coluna das unidades 

estão indicadas apenas as unidades restan-

tes após a formação dos grupos de cinco 

unidades, ou seja, os traços verticais risca-

dos não aparecem.

Tabela de contagem
Grupo 1

Grupos formados  
por cinco grupos de 

cinco unidades

Grupos de cinco  
unidades Unidades

Registro de contagem || ||| ||||

Tabela de contagem
Grupo 2

Grupos formados por 
nove grupos de nove 

unidades

Grupos de nove  
unidades Unidades

Registro de contagem | ||| ||||||

a) Escreva os resultados obtidos pelos dois 

grupos em cada base utilizada.

Grupo 1: (234)5

Grupo 2: (136)9

b) Determine quantas pedrinhas cada gru-

po contou na base decimal.

Grupo 1: 2(5  5) + 3  5 + 4 = 69

Grupo 2: 1(9  9) + 3  9 + 6 = 114

c) Qual dos grupos contou o maior núme-

ro de pedrinhas?

Foi o Grupo 2, que contou 114 pedrinhas, contra 69 pedri-

nhas do Grupo 1.

Professor, com relação às operações básicas, 
deve-se retomar com os alunos o significado 

das quatro operações, de preferência por meio 

de situações-problema específicas. Ao longo do 

Ensino Fundamental, o aluno vai adquirindo, 

de forma intuitiva, o significado das operações 

básicas. A ideia associada a cada operação é de 

fundamental importância para ajudar o aluno 

a resolver problemas. Na adição, a ideia princi-

pal é a de “reunir”, “agrupar”, “acrescentar”. A 

subtração, por sua vez, é geralmente associada à 

ideia de “tirar”, “diminuir”, embora possa estar 

relacionada a problemas que envolvam a ideia de 

“comparar” ou “completar”.

O objetivo desta atividade é propiciar condi-

ções para que os alunos se conscientizem de seus 

conhecimentos intuitivos sobre as operações bá-

sicas por meio da resolução de problemas. 

2. Na atividade de Experimentação, você viu 

que uma contagem pode ser feita por meio de 

agrupamentos diferentes (cinco em cinco, oito 

em oito etc.). Os números que usamos diaria-

mente são agrupados em conjuntos de dez. 

Dez unidades formam uma dezena, dez de-

zenas formam uma centena, dez centenas for-

mam um milhar, e assim por diante. Por essa 

razão, o número 358 equivale a três centenas 



15

Matemática – 5ª série/6º ano – Volume 1

(3  100), cinco dezenas (5  10) e oito unidades 

(8  1), ou seja, 358 = 3  100 + 5  10 + 8  1. 

 Decomponha os números a seguir confor-

me o exemplo já dado. 

a) 234 =

2  100 + 3  10 + 4  1

b) 136 =

1 · 100 + 3 · 10 + 6 · 1

c) 1 568 =

1  1 000 + 5  100 + 6  10 + 8  1

d) 28 001 =

2  10 000 + 8  1 000 + 1  1

e) 1 203 045 =

1  1 000 000 + 2  100 000 + 3  1 000 + 4  10 + 5  1

Problemas envolvendo as quatro operações

3. Resolva os problemas a se-

guir usando as quatro opera-

ções aritméticas. Escreva cada 

sentença em linguagem matemática de 

acordo com a operação utilizada.

a) Antônio recebe R$ 25,00 de mesada de 

seu pai. Quanto ele terá recebido depois 

de 6 meses?

A multiplicação 6  25 = 150 é uma forma de abreviar a soma 

25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25. Antônio terá recebido 150 reais de 

mesada ao longo dos 6 meses.

b) Dois irmãos possuem um cofrinho com 

72 moedas. Quantas moedas estarão no 

cofrinho se um dos irmãos colocar 17 

moedas e o outro, 25?

Neste problema, a operação de adição está associada 

à ideia de reunir, agrupar. Portanto, basta fazer a adição  

72 + 17 + 25 = 114. O total de moedas no cofre é 114.

c) Maria levou R$ 20,00 para fazer compras 

no supermercado. Ela gastou R$ 5,00 com 

bolachas e chocolates e R$ 9,00 com pro-

dutos de limpeza. Quantos reais sobraram 

para Maria?

A ideia neste problema é retirar: 20 – 5 – 9 = 6. Dos R$ 20,00  

sobraram R$ 6,00.

d) Uma parede retangular está coberta por 

ladrilhos quadrados dispostos em 15 

colunas e 10 linhas. Quantos ladrilhos 

há nessa parede?

Em cada coluna temos 10 ladrilhos. Portanto, em 15 colunas 

teremos 10  15 = 150. Há 150 ladrilhos na parede.

e) Um funcionário de uma loja precisa co-

locar 336 latas de refrigerantes em cai-

xas de papelão. Se em cada caixa cabem 

16 latas, quantas caixas serão necessá-

rias para armazenar todas as latas de 

refrigerante?

Para saber quantas caixas serão necessárias para armazenar as 

336 latas, precisamos determinar o número de grupos com 16 

latas que cabem nesse total. Assim, temos que 336 ÷ 16 = 21. 

Serão necessárias 21 caixas.

f) Em uma partida de basquete, André fez 

32 pontos e Carlos, 46. Quantos pontos 

Carlos fez a mais que André?

Comparamos os pontos de Carlos com os de André por meio 

da subtração 46 – 32 = 14. Carlos fez 14 pontos a mais que André.

g) João deu 15 figurinhas para um amigo 

e ainda lhe restaram 48. Quantas figuri-

nhas João tinha inicialmente?

Neste caso, a ideia associada é a de restaurar, ou seja, recom-

por a quantidade original de figurinhas: 48 + 15 = 63. Assim, 

João tinha 63 figurinhas antes de dar 15 para seu amigo.
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As ideias associadas às quatro operações

4. Na atividade 3, você resolveu 

nove problemas envolvendo as 

quatro operações aritméticas (adi-

ção, subtração, multiplicação e divisão). Em 

cada um deles, havia uma ideia principal 

associada à operação utilizada: reunir, res-

taurar, retirar, comparar, abreviar a soma de 

parcelas iguais, combinar, calcular o número 

de elementos dispostos em linhas e colunas, 

repartir e formar agrupamentos. Preencha a 

tabela a seguir associando cada um dos pro-

blemas resolvidos com a operação utilizada 

e a ideia principal presente no problema 

(veja o exemplo na primeira linha):

h) Um pai deixou de herança para seus 3 filhos 

uma coleção com 3 216 moedas de diversos 

países. Supondo uma divisão equilibrada, 

quantas moedas caberão a cada filho?

Para repartir a herança equitativamente, basta realizar a divisão  

3 216 ÷ 3 = 1 072. Cada filho terá direito a 1 072 moedas.

i) Um restaurante oferece no almoço 3 op-

ções de salada e 5 opções de prato quen-

te. De quantas maneiras diferentes po-

demos combinar as saladas e os pratos 

quentes nesse restaurante?

Para cada salada, podemos escolher entre cinco opções 

de pratos quentes. Nesse caso, a ideia de combinação é 

traduzida por uma multiplicação: 3  5 = 15. Logo, existem  

15 combinações diferentes de saladas e pratos quentes.

Problema Operação Ideia principal

Problema a Multiplicação Abreviar a soma de parcelas

Problema b Adição Reunir

Problema c Subtração Retirar

Problema d Multiplicação
Calcular o número de elementos  

dispostos em linhas e colunas

Problema e Divisão Formar agrupamentos

Problema f Subtração Comparar

Problema g Adição Restaurar

Problema h Divisão Repartir

Problema i Multiplicação Combinar

Professor, a retomada dos procedimentos 

operatórios, principalmente no caso da divisão 

com resto, deve ser feita de forma mais crítica, 

levando o aluno a perceber o valor posicio-

nal dos números envolvidos no dividendo, no 

quociente e no resto. Além disso, a resolução 

de problemas que envolvam a ideia de ope-

ração inversa constitui uma excelente porta 

de entrada para o desenvolvimento do pen-

samento algébrico, que será introduzido for- 

malmente na 6a série/7o ano. O aluno deve 

perceber as relações de inversão entre as ope-

rações de adição e subtração, assim como 

entre a multiplicação e a divisão.
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Desfazendo operações

Muitos problemas na Matemá-

tica podem ser resolvidos por 

meio de operações inversas. Se 

um número somado com 12 resulta em 20, po-

demos descobrir qual é esse número realizan-

do a operação inversa da adição: 20 menos 12. 

Ou seja, o número é 8. Utilize essa ideia para 

resolver as seguintes atividades:

5. Complete os quadrados com os números 

adequados:

a) 240
3

80

b) 25
÷ 8

200

c) 40
– 60 2

2080

d) 120 60
+ 30 ÷ 2

90

6. Agora, resolva os seguintes problemas: 

a) Pensei em um número. Somando 38 a 

esse número obtém-se 95. Em que nú-

mero pensei?

Fazendo a operação inversa, obtemos o número pensado: 

95 – 38 = 57.

b) Um número multiplicado por 7 resultou 

em 119. Que número é esse?

Agora, a operação inversa é a divisão: 119 ÷ 7 = 17.

c) Pensei em um número. Dividi por 3 e sub-

traí 5, obtendo 6. Qual é esse número?

Nesse caso, é necessário realizar duas operações inversas, ou 

seja, adição e multiplicação: 6 + 5 = 11, e 11  3 = 33.

d) Qual é o número que, multiplicado por 

5 e somado com 12, resulta em 72?

Temos: 72 – 12 = 60 e 60 ÷ 5 = 12.

7. Preencha as pirâmides numéri-
cas a seguir de acordo com a ope-
ração determinada:

a) adição

15 3 5 15 17

18 8 20 32

134

26 28

54 80

52

2 1 4 5

640

2 4 20

8 80

b) multiplicação

8. Resolva os seguintes problemas:

a) Qual é o número que, somado com 10 e 

multiplicado por 5, resulta em 80?

Seis. 80 ÷ 5 = 16; 16 – 10 = 6.

b) Descubra qual é o número cujo dobro 

mais 4, dividido por 2, resulta em 5.

Três. 5  2 = 10; 10 – 4 = 6; 6 ÷ 2 = 3.

Expressões numéricas

Outra forma de aprofundar o conhecimento 

das quatro operações é por meio da resolução  
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de expressões numéricas. O professor deve pro-

blematizar as convenções relativas à ordem 

das operações e ao uso de parênteses. Antes de 

anunciar essas convenções, proponha aos alu-

nos a solução da seguinte expressão numérica:

6 + 9 ÷ 3 – 2

Dependendo da ordem escolhida pelos 

alunos, podem-se obter resultados diferentes. 

Vejamos algumas possibilidades:

a)  6 + 9 ÷ 3 – 2 = 
= 15 ÷ 3 – 2 = 
= 5 – 2 = 
= 3

b)  6 + 9 ÷ 3 – 2 = 
= 15 ÷ 1 
= 15

c)  6 + 9 ÷ 3 – 2 = 
= 6 + 3 – 2 = 
= 9 – 2 = 
= 7

d)  6 + 9 ÷ 3 – 2 = 
= 6 + 9 ÷ 1 = 
= 6 + 9 = 
= 15

Esses exemplos ilustram a necessidade de 

adotar algumas convenções para determinar 

a ordem das operações em expressões numé-

ricas. São elas:

 as operações multiplicativas (mul-

tiplicação e divisão) devem ser rea-

lizadas antes das aditivas (adição e 

subtração); 

 as operações que estão entre parênteses 

devem ser realizadas em primeiro lugar.

No exemplo anterior, a solução que obe-

dece à convenção adotada é a terceira, cujo 

resultado é 7. 

Não há necessidade de explorarmos o 

uso de colchetes e chaves. As expressões nu-

méricas podem ser escritas apenas com se-

quências de parênteses, como no exemplo a 

seguir. A ideia é que o número de parênteses 

voltados para a direita seja igual ao número 

de parênteses voltados para a esquerda.

(((25 ÷ 5) + (10  2)) ÷ (2  3 – 1)) + 5 =
= ((5 + 20) ÷ (6 – 1)) + 5 =

= (25 ÷ 5) + 5 =
= 5 + 5 =

= 10

Professor, para explorar essas convenções, 

você pode sugerir que os alunos escrevam as 

expressões numéricas sem os símbolos opera-

tórios e parênteses e pedir a eles que as comple-

tem de modo a obter determinado resultado.

9. Qual das expressões a seguir 

foi resolvida corretamente?

 a) 45 – 3  8 + 2 =

 = 42  8 + 2 =

 = 336 + 2 = 

 = 338

 b) 45 – 3  8 + 2 =

  = 45 – 3  10 =

  = 45 – 30 = 

  = 15

 d) 45 – 3  8 + 2 =

  = 42  10 =

  = 420

 c) 45 – 3  8 + 2 =

  = 45 – 24 + 2 =

  = 21 + 2 = 

  = 23
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10. Explique por que as outras alternativas 

não estão corretas.

Elas não respeitam a ordem das operações: as operações 

multiplicativas (multiplicação e divisão) devem ser realizadas 

antes das aditivas (adição e subtração).

11. Ao digitar uma expressão numérica, es-

queceu-se de colocar os parênteses. Co-

loque-os no lugar apropriado de modo a 

obter 800 como resultado final.

25 – 10  4 + 16 ÷ 2 + 50  4 =

 = 15  20 ÷ 2 + 50  4 =

= 300 ÷ 2 + 50  4 =

= 150 + 50  4 =

= 200  4 =

= 800

((25 – 10)  (4 + 16) ÷ 2 + 50)  4 =

= (15  20 ÷ 2 + 50)  4 =

= (300 ÷ 2 + 50)  4 =

= (150 + 50)  4 =

= 200  4 =

= 800

12. Nas expressões numéricas a seguir, coloque 

os símbolos das operações (+, – , ∙ ou ÷)  

e os parênteses, de modo a obter o resulta-

do indicado. Não é necessário usar todos 

os símbolos.

a) 1 __ 2 __ 3 = 7
1 + 2  3 =

= 1 + 6 =

= 7

b) 1 __ 2 __ 3 = 5

1  2 + 3 =

= 2 + 3 =

= 5

c) 10 __ 2 __ 4 __ 5 = 7
10 – 2  4 + 5 =

= 10 – 8 + 5 =

= 7

d) 10 __ 2 __ 4 __ 5 = 25
10 ÷ 2 + 4  5 =

= 5 + 20 =

= 25

e) 4 __ 3 __ 2 __ 1 = 9

4 + 3  2 – 1 =

= 4 + 6 – 1 =

= 9

f) 4 __ 3 __ 2 __ 1 = 13

(4 + 3)  2 – 1 =

= 7  2 – 1 =

= 14 – 1 =

= 13

g) 20 __ 10 __ 4 __ 1 = 2

(20 – 10) ÷ (4 + 1) =

= 10 ÷ 5 =

= 2

h) 20 __ 10 __ 4 __ 1 = 18

20 – 10 ÷ (4 + 1) =

= 20 – 10 ÷ 5 =

= 20 – 2 =

= 18

É importante notar que, nos itens de a a e 
desta última atividade, não há necessidade do 

uso de parênteses. A partir do item f, o uso 

dos parênteses é fundamental para a obtenção 

do resultado correto. 

Depois de discutidas as convenções, o 

professor pode propor uma sequência de ex-

pressões numéricas para serem resolvidas pe-

los alunos, para que eles pratiquem o uso de 

tais representações

13. Resolva as seguintes expres-

sões numéricas:

a) 12  3 + 15 ÷ 5 =

= 36 + 3 =

= 39

b) (40 – 25) ÷ 3 + 7  5 =
= 15 ÷ 3 + 35 =

= 5 + 35 =

= 40

c) (12 – 5)  (12 + 5) – 17 =
= 7  17 – 17 =

= 119 – 17 =

= 102
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d) (20 ÷ (12 – 8))  7 – 10 =

= (20 ÷ 4)  7 – 10 =

= 5  7 – 10 =

= 35 – 10 =

= 25

f) (((40 ÷ 8) – 3)  4) ÷ 8 =

= ((5 – 3)  4) ÷ 8 =

= (2  4) ÷ 8  =

= 8 ÷ 8 =

= 1

Cálculo mental

O cálculo mental é uma habilidade muito importante na vida do cidadão. Caixas 

de banco, feirantes, lojistas, cobradores de ônibus, jornaleiros são algumas das profissões que 

dependem muito da habilidade de fazer contas de cabeça. Mesmo quando se usa uma cal-

culadora, é preciso saber avaliar bem os resultados obtidos, pois podemos cometer erros ao 

digitar uma grande quantidade de algarismos. Do mesmo modo, o cidadão comum precisa 

ter um bom conhecimento de cálculo mental para lidar com pagamentos, trocos e compras. 

Para efetuar o cálculo mental com rapidez e precisão, é importante conhecer diferentes estra-

tégias. Algumas delas serão apresentadas a seguir, mas cada um pode desenvolver seu próprio 

método de cálculo. 

 Soma dos algarismos de mesmo valor posicional: efetuar a adição de unidades com 

unidades, dezenas com dezenas, centenas com centenas etc. Em seguida, somar os 

resultados obtidos. Exemplo: 36 + 42 = (30 + 40) + (6 + 2) = 70 + 8 = 78.

 Para adicionarmos um número terminado em oito, basta somar a dezena seguinte e 

subtrair dois. Exemplos: 25 + 38 = 25 + (40 – 2) = 65 – 2 = 63.  

     43 + 78 = 43 + (80 – 2) = 123 – 2 = 121. 

Professor, o desenvolvimento do cálculo 

mental não se faz em uma ou duas aulas. Ele 

deve ser feito ao longo de um período mais 

extenso, o que pode variar de turma para 

turma. O ideal é que você reserve um tempo 

específico da aula para trabalhar progressiva-

mente o cálculo mental. 

14. A estimativa é uma habilida-

de muito importante na Mate-

mática, principalmente quando 

se trata do cálculo mental. Responda às 

perguntas sem efetuar o cálculo exato.

a) 27 + 72 é maior ou menor que 110?

Menor 

b) 138 + 267 é maior ou menor que 400?

Maior

c) 427 + 665 é maior ou menor que 1 100?

Menor

e) 100 ÷ (25 – 5) + 3  10 =

= 100 ÷ 20 + 30 =

= 5 + 30 =

= 35
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d) 665 – 427 é maior ou menor que 200?

Maior

e) 1 231 – 829 é maior ou menor que 400?

Maior

f) 27 · 12 é maior ou menor que 300?

Maior

g) 66 · 15 é maior ou menor que 1 000?

Menor

h) 714 ÷ 5 é maior ou menor que 130?

Maior

i) 1 200 ÷ 24 é maior ou menor que 50?

Igual

15. Calcule mentalmente as operações a se-

guir e registre o resultado obtido.

a) 24 + 18 = 42

b) 55 + 38 = 93

c) 26 + 39 = 65

d) 78 + 27 = 105

e) 45 + 86 = 131

f) 134 + 69 = 203

g) 143 + 48 = 191

h) 216 + 67 = 283

i) 237 + 66 = 303

j) 333 + 59 = 392

k) 444 + 117 = 561 

l) 115 + 218 = 333

Apresentamos, a seguir, uma sugestão de 

planejamento para o desenvolvimento do cál-

culo mental, a qual pode ser adaptada de acor-

do com o planejamento de cada professor:

Período: 1o bimestre.

Sessões: dez minutos da aula, uma a duas 

vezes por semana.

Estratégia: a cada semana, escolher um 

tipo de operação para ser explorado (adição, 

subtração, multiplicação ou divisão).

 As operações podem ser propostas pelo 

professor, oralmente ou por meio de 

fichas.

 Os alunos devem resolver mentalmente 

as operações, anotando o resultado em 

um papel. (Isso pode ser feito nos pri-

meiros cinco minutos.)

 Os cinco minutos finais podem ser desti-

nados à conferência dos resultados obti-

dos e à discussão das estratégias adota-

das. Peça a alguns alunos que expliquem o 

modo pelo qual obtiveram os resultados.
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Procure valorizar a diversidade de estraté-

gias, mesmo que algumas pareçam confusas. 

Os alunos ainda estão desenvolvendo o seu 

raciocínio aritmético, e o nível de desenvolvi-

mento pode variar muito de um aluno para 

outro. Ao apresentar uma estratégia e ouvir as 

dos colegas, cada aluno poderá reelaborar  sua 

própria metodologia e escolher a forma mais 

adequada de realizar os cálculos mentais. Ao 

professor, cabe o papel de ressaltar os pontos 

positivos de cada raciocínio e, aos poucos, sis-

tematizar os procedimentos mais frequentes e 

eficientes.

Sugerimos, também, o trabalho com duas 

ou mais fichas de cálculo mental que conte-

nham operações com grau de complexidade 

diferenciado. Trata-se de uma forma de recupe-

ração contínua que pode ser aplicada a turmas 

muito heterogêneas em termos de desempenho 

no cálculo mental. Para os alunos com mais di-

ficuldade, podem-se propor cálculos mais bási-

cos, baseados em adições, subtrações e algumas 

multiplicações. Para aqueles que já possuem 

um bom raciocínio aritmético, a ficha pode in-

cluir, também, as divisões. Cabe ao professor, 

conhecendo as características de seus alunos, 

propor fichas de cálculo que sejam adequadas 

a quem tem dificuldade e desafiadoras para 

quem já possui um bom raciocínio aritmético. 

Apresentamos, a seguir, um exemplo de como 

podem ser elaboradas essas fichas:

Ficha 1: adição, subtração e multiplicação

1. a) 4 + 6 =

    b) 12 + 8 =

    c) 23 + 17 =

    d) 18 + 22 =

    e) 45 + 25 =

2. a) 13 – 3 =

    b) 24 – 14 =

    c) 37 – 17 =

    d) 65 – 25 =

    e) 98 – 78 =

3. a) 3  5 =

    b) 6  7 =

    c) 7  8 =

    d) 9  6 =

    e) 5  8 =

4. a) 2  15 =

    b) 2  22 =

    c) 3  15 =

    d) 3  22 =

    e) 4  15 =

Ficha 2: adição, subtração, multiplicação e divisão

1. a) 24 + 15 =

    b) 18 + 37 =

    c) 25 + 31 =

    d) 122 + 47 =

    e) 295 + 35 =

2. a) 63 – 17 =

    b) 48 – 11 =

    c) 85 – 72 =

    d) 61 – 29 =

    e) 192 – 78 =

3. a) 4  15 =

    b) 6  22 =

    c) 8  25 =

    d) 7  38 =

    e) 8  35 =

4. a) 64 ÷ 4 =

    b) 80 ÷ 4 =

    c) 66 ÷ 3 =

    d) 96 ÷ 6 =

    e) 75 ÷ 5 =
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Considerações sobre a avaliação

Ao final desta Situação de Aprendizagem, 

espera-se que os alunos tenham ampliado o seu 

conhecimento do sistema de numeração deci-

mal e, também, sobre as quatro operações arit-

méticas básicas.

Com relação ao processo de avaliação, o 

professor deve escolher os tipos de instrumen-

to que sejam compatíveis com as característi-

cas tanto do conteúdo como dos alunos, ou 

seja, a avaliação deve ter a autoria do profes-

sor, pois ele é o responsável pela formação dos 

alunos na disciplina que ministra. Contudo, 

consideramos importante a reflexão sobre al-

guns princípios norteadores da ação avaliativa.

 Os instrumentos devem ser variados, de 

forma a contemplar não apenas a diver-

sidade de competências entre os alunos, 

mas também as muitas dimensões do 

conhecimento estudado. Neste conteú-

do específico, além das atividades pro-

postas no Caderno, podem-se propor 

outras atividades, tais como: pesquisa 

sobre a história dos números, constru-

ção do ábaco, jogos envolvendo o cál-

culo mental, construções geométricas 

divididas em partes iguais etc.

 A prova é um instrumento importante no 

processo de avaliação, mas não pode ser o 

único. É possível realizar a prova de dife-

rentes maneiras. Por exemplo: com ou sem 

consulta; no tempo de uma aula ou em um 

tempo maior; na sala de aula, na biblio-

teca ou em casa; individualmente ou em 

grupo etc. O formato da prova deve estar 

atrelado aos objetivos de aprendizagem 

determinados pelo professor.

 Os momentos que antecedem uma prova 

(estudo) e os que vêm depois dela (cor-

reção e refação) devem ser valorizados e 

contemplados no processo de avaliação. 

A elaboração de roteiros de estudo, in-

cluindo listas de exercícios e questões nor-

teadoras, ajuda o aluno a sistematizar seu 

conhecimento. O professor pode avaliar 

como esse estudo foi feito com base nas 

anotações e nos exercícios resolvidos pe-

los alunos. A correção da prova pode ser 

feita pelos próprios alunos, com algumas 

orientações de caráter geral dadas pelo 

professor. Alguns alunos podem atuar 

como monitores, sob a supervisão do pro-

fessor. Esse processo, assim como o resul-

tado da reelaboração da prova, também 

pode ser avaliado.

 A autoavaliação constitui uma ferramenta 

essencial na formação do aluno e deve ser 

considerada dentro do processo de avalia-

ção. É preciso ter muito cuidado para não 

banalizar esse instrumento. O professor 

deve discutir com os alunos o significado da 

autoavaliação e como ela pode servir para o 

autoconhecimento do próprio aluno.

A seguir, relacionamos os conteúdos essen-

ciais de cada unidade. São os conhecimentos 

que o aluno deve dominar, ao final deste Ca-

derno, e que servirão de base para dar con-

tinuidade à sua formação matemática. Esses 

conteúdos podem servir de parâmetro para a 

elaboração dos instrumentos de avaliação.
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Unidade 1: o sistema de numeração deci-

mal: características.

 Compreender o funcionamento dos 

processos de contagem em bases dife-

rentes de dez.

 Saber decompor um número natural nas 

unidades das diversas ordens, de acordo 

com o seu valor posicional.

Unidade 2: significado das operações e re-

solução de problemas.

 Resolver problemas envolvendo as qua-

tro operações básicas.

 Resolver expressões numéricas respeitan-

do a ordem das operações e os parênteses. 

 Conhecer procedimentos de cálculo 

mental.

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 2 
EXPLORANDO OS NÚMEROS NATURAIS

Roteiro para aplicação da Situação 
de Aprendizagem 2

Nesta Situação de Aprendizagem, introdu-

ziremos algumas noções gerais sobre os núme-

ros naturais. Não é o momento de formalizar o 

conceito de número natural dentro da teoria dos 

conjuntos, e sim de explorar as principais ideias 

associadas a ele. É importante considerar o fato 

de que os alunos já operam com um tipo especial 

de número, ao qual se deu o nome de natural.

A associação mais imediata dos números 

naturais é com a ideia de contagem, ou seja, 

um número natural serve para representar  

determinada quantidade: número de alunos 

em uma classe, número de anos vividos (idade), 

número de livros em uma estante etc. Contudo, 

os naturais também são usados para ordenar e 

identificar elementos de um conjunto: o núme-

ro de chamada em uma turma, a classificação 

de um time em um campeonato, o número de 

identificação dos brasileiros (RG) etc.

Conteúdos e temas: sequências numéricas aditivas e multiplicativas; múltiplos de um número 
natural; mínimo múltiplo comum; divisores e divisibilidade de um número natural; máximo 
divisor comum; números primos; decomposição em fatores primos; potenciação.

Competências e habilidades: saber identificar o padrão de crescimento ou decrescimento de 
uma sequência numérica; compreender a ideia de múltiplo comum entre dois ou mais núme-
ros naturais; saber determinar os divisores de um número natural; resolver problemas envol-
vendo a ideia de mínimo múltiplo comum ou máximo divisor comum; saber identificar se um 
número é primo ou não; decompor um número em seus fatores primos.

Sugestão de estratégias: atividades e exercícios envolvendo observação de regularidades em 
sequências numéricas, obtenção de múltiplos e divisores, obtenção de números primos e ex-
pressões numéricas envolvendo as cinco operações; resolução de problemas envolvendo a 
noção de mínimo múltiplo comum ou máximo divisor comum.
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Para ilustrar de maneira significativa es-

sas duas formas de utilização dos números 

naturais, pode-se solicitar que os alunos pes-

quisem diferentes exemplos do uso dos nú-

meros naturais em situações de contagem e 

de ordenação.

No estudo dos números naturais, é im-

portante o conhecimento de seus principais 

subconjuntos: números pares, ímpares, pri-

mos, múltiplos e divisores. Nesta Situação de 

Aprendizagem, abordaremos a ideia de múlti-

plo de um número natural.

Uma possibilidade para explorar a ideia 

de múltiplo se dá por meio da observa-

ção e identificação de padrões em sequên-

cias numéricas. Os alunos já conhecem as 

sequên cias dos números naturais (0, 1, 2, 

3, 4, 5, 6,...), dos números pares (0, 2, 4, 

6,...) e dos números ímpares (1, 3, 5, 7,...). 

Contudo, eles podem ser apresentados a se-

quências numéricas diferentes, em que te-

nham de descobrir o padrão de formação. 

A partir da exploração de diferentes tipos 

de sequên cia (aditivas, multiplicativas e ou-

tras), podem-se apresentar sequências adi-

tivas específicas, que se iniciem a partir do 

número 0, tal como (0, 6, 12, 18, 24, 30,...), 

e que nada mais são do que a sequência dos 

múltiplos de um número natural.

Apresentaremos, a seguir, uma atividade 

que pode ser aplicada para introduzir a ideia 

de múltiplo por meio da observação de pa-

drões em sequências numéricas.

Identificando padrões de formação em 
sequências numéricas

As atividades a seguir visam identificar 

diferentes padrões de formação em sequên- 

cias numéricas, criar sequências próprias e  

reconhecer os múltiplos de um número natural 

como uma sequência aditiva a partir de zero.

1. Nas sequências numéricas a 

seguir, cada número é obtido a 

partir de uma mesma operação 

aritmética. Descubra o padrão de crescimento 

(ou decrescimento) e complete as sequências.

Exemplo: 2, 6, 10, 14, 18, 22...

                 +4 +4

a)  3, 12, 21, 30, ___, ___, ___.

b) 5, 16, 27, 38, ___, ___, ___.

c) 32, 27, 22, 17, ___, ___, ___.

d) 2, 6, 18, 54, ___, ___, ___.

e) 10, 100, 1 000, 10 000, ___, ___.

f) 800, 400, 200, 100, ___, ___.

g) 1, 4, 9, 16, 25, ___, ___, ___.

h) 1, 3, 6, 10, ___, ___, ___, ___.
Nos itens a e b, são processos aditivos, cujas parcelas 

fixas são 9 e 11, respectivamente. No item c, é subtraí-

do o número 5. Cabe ressaltar que existe um limite para 

essa sequên cia, em termos de número natural, uma vez 

que não há um termo seguinte, após o 2. As sequên-

cias d e e são multiplicativas, com fatores fixos iguais 
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a 3 e 10, respectivamente. Na sequência f, o processo 

desenvolve-se pela divisão por 2. Embora esses quatro 

processos pudessem ser simplificados em apenas dois 

(aditivos e multiplicativos), consideramos que ainda não 

é o momento de fazer a correspondência entre adição e 

subtração e entre multiplicação e divisão. Isso será feito 

na 7a série/8o ano, com o aprofundamento dos números 

racionais e com as ideias de número oposto e número 

inverso. No caso das sequências g e h, os alunos devem 

perceber que também se trata de um processo aditivo, 

com a diferença de que a parcela não é mais fixa, mas sua 

variação é constante.

É importante discutir os diferentes 

tipos de operação que se repetem na for-

mação das sequências anteriores.

Criação de sequências numéricas

2. Crie quatro sequências numéricas diferen-

tes, usando as quatro operações aritméticas 

básicas. Em seguida, escreva os três primei-

ros termos das sequências criadas em uma 

folha de papel e troque com um colega. 

Você deverá tentar resolver as sequên cias 

propostas por ele, e ele, as suas. Após um 

tempo, as trocas são desfeitas, e cada aluno 

verifica se o colega completou corretamen-

te a sequência proposta.

Escreva a seguir as sequências que você criou:

Sequência 1: ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___.

Sequência 2: ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___.

Sequência 3: ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___.

Sequência 4: ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___.

3. Complete as sequências saben-

do que elas são formadas pela adi-

ção de um mesmo número natural.

a) 6, 13, ___, 27, ___, ___, 48.

b) 11, ___, 17, ___, ___, 26.

c) 7, ___, ____, 28, ___, 42.

d) 5, ___, ___, ___, 25, ___.

e) 0, ___, ___, 18, ___, 30.

f) 0, ___, ___, ___, 48.

É possível que alguns alunos resolvam por tentativa e erro, o 

que é válido nesta etapa da escolaridade. Contudo, pode-se 

mostrar que esse problema pode ser resolvido dividindo-se 

a diferença entre dois termos da sequência pelo número de 

etapas aditivas existente entre ambos. Por exemplo, no item c, 

a diferença entre o 1o e o 4o termo é de 28 – 7 = 21. Do número 

7 para o 28, é necessária a soma de três parcelas. Dividindo 

21 por 3, obtém-se 7, que é a parcela aditiva da sequên cia.  

A sequência formada ficaria assim: 7, 14, 21, 28, 35, 42.

Deve-se chamar a atenção dos alunos para as sequên-

cias e e f são as sequências dos múltiplos de 6 e de 

12. Mostre que todo múltiplo de 6, por exemplo, re-

sulta da multiplicação de um número natural por seis 

(0  6, 1 6, 2  6, 3  6, 4  6, 5  6) e que o próximo termo 

da sequência é obtido somando-se 6 ao termo anterior  

(30 + 6 = 36). A sequência completa dos múltiplos de 6 

(e de qualquer outro natural) é infinita, pois sempre é 

possível adicionar 6 ao último termo. Por essa razão, 

usam-se as reticências após o último termo escrito:  

M(6) = 0, 6, 12, 18,...

Nesta questão, os alunos vão se deparar 
com o problema da interpolação de meios arit-
méticos em uma sequência, ou seja, como in-
serir duas ou mais parcelas aditivas entre dois 
números. O professor deve solicitar que os alu-
nos expliquem como resolveram este problema.
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As sequências dos múltiplos e os 
múltiplos comuns

4. Os múltiplos dos números naturais são 

exemplos de sequências numéricas muito 

importantes na Matemática. Escreva os 

15 primeiros elementos das sequências dos 

múltiplos de 2, 3, 4, 5, 8, 10 e 12.

a) M(2) = 

0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28,...

b) M(3) = 

0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42,...

c) M(4) = 

0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56,...

d) M(5) = 

0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70,...

e) M(8) = 

0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112,...

f) M(10) = 

0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140,...

g) M(12) = 

0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144, 156, 168,...

5. Determine os múltiplos comuns entre as 
seguintes sequências:

a) entre M(2) e M(3) = 

0, 6, 12, 18, 24,... = M(6)

b) entre M(3) e M(4) = 

0, 12, 24, 36,... = M(12)

c) entre M(4) e M(12) = 

0, 12, 24, 36, 48,... = M(12)

d) entre M(2), M(5) e M(10) = 

0, 10, 20,... = M(10)

O professor deve questionar os alunos a 
respeito dos resultados obtidos na questão so-
bre os múltiplos comuns entre as sequências. 
É importante que eles percebam que os múlti-
plos comuns de 2 e 3 formam outra sequência; 
no caso, a dos múltiplos de 6. Essa observação 
será de muita importância para a posterior ca-
racterização do mínimo múltiplo comum.

Após a construção do conceito de múl-
tiplo comum, por meio da observação das 

sequências numéricas, podem ser propostas  

situações-problema que necessitem da ideia 

de múltiplo comum em sua resolução. Ge-

ralmente, são problemas que envolvem al-

gum tipo de periodicidade ou ciclo, como os 

exemplos a seguir.

Mínimo múltiplo comum

6. Resolva os seguintes problemas:

a) Da estação rodoviária de uma cidade do 

interior saem dois ônibus de uma mesma 

companhia em direção à capital: um lei-

to e o outro, convencional. O ônibus leito 

parte a cada 16 minutos e o convencio-

nal, a cada 12 minutos. A primeira saída 

conjunta acontece às 16h30 e a última, às 

20h30. De quanto em quanto tempo os 

dois ônibus saem no mesmo horário?
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Leito: 16h30 / 16h46 / 17h02 / 17h18 / 17h34 / 17h50 / 

18h06 / 18h22 / 18h38 /...

Convencional: 16h30 / 16h42 / 16h54 / 17h06 / 17h18 / 

17h30 / 17h42 / 17h54 / 18h06 /...

Recorrendo a essa estratégia, é possível observar as seguintes 

regularidades sobre as saídas conjuntas: elas ocorrem a cada 

3 saídas do leito e 4 saídas do convencional, e o intervalo de tem-

po é de 48 minutos. Essa estratégia é válida do ponto de vista 

da resolução de problemas e deve ser valorizada pelo profes-

sor. Contudo, é possível convencer os alunos de que há outra 

maneira de achar o tempo da saída conjunta: determinando 

o mínimo múltiplo comum entre 12 e 16, que é 48.

É muito comum que, nesse tipo de pro-
blema, alguns alunos se apoiem na situação 
concreta para determinar a saída conjunta, 
em vez de determinar o mínimo múltiplo co-
mum. Assim, é esperado que alguns alunos 
escrevam os horários de saída dos dois ôni-
bus para verificar os horários iguais.

b) Em uma avenida, os postes de ilumina-

ção estão espaçados por uma distância 

fixa de 120 metros. Existem telefones 

públicos instalados a cada 300 metros. 

De quantos em quantos metros haverá 

um telefone público instalado junto a 

um poste de iluminação?

Calculando os primeiros múltiplos para cada uma das distâncias, 

obtém-se o mínimo múltiplo comum entre 120 e 300, que é 600.

Portanto, de 600 em 600 metros haverá um telefone público ins-

talado e um poste de iluminação.

c) No alto da torre de uma emissora de tele-

visão, duas luzes piscam com frequências 

diferentes. A primeira luz pisca 15 vezes 

por minuto e a segunda, 10 vezes por mi-

nuto. Em certo instante, as luzes piscam 

simultaneamente. Após quantos segun-

dos as duas voltarão a piscar juntas?

A diferença deste problema em relação aos anteriores é a uti-

lização da ideia de frequência. É possível que alguns alunos 

tentem calcular diretamente o m.m.c. entre 15 e 10, por reco-

nhecerem a característica de periodicidade no problema. Isso 

levará a uma resposta (30) que não é coerente com a questão 

apresentada. O entendimento correto do problema depende da 

interpretação da ideia de frequência. Se uma luz pisca 15 vezes 

por minuto, então o intervalo de tempo entre cada piscada é 

de 60 ÷ 15 = 4 segundos. Para a segunda luz, esse intervalo é de  

60 ÷ 10 = 6 segundos. Assim, a solução do problema é o mínimo 

múltiplo comum entre 4 e 6, que é 12. Portanto, as luzes piscam 

simultaneamente a cada 12 segundos.

Os problemas são exemplos ilustrativos de 

situações em que a ideia de múltiplo comum é 

necessária. Você pode propor outros problemas 

similares para tratar desse assunto, os quais 

podem ser encontrados na maior parte dos li-

vros didáticos. Não se deve perder de vista que, 

neste momento, o objetivo principal é fazer que 

os alunos se apropriem da ideia de múltiplo 

comum e resolvam os problemas por meio do 

raciocínio aritmético, isto é, calculando os múl-

tiplos de cada número separadamente. O pro-

cedimento prático por decomposição pode ser 

apresentado mais adiante, depois do estudo dos 

números primos.

Divisores de um número natural

Para introduzir a ideia de divisibilidade, é pos-

sível analisar o processo da divisão exata com 

números naturais e sua reconstituição por meio 

da operação inversa. Deve-se enfatizar a ideia 

de que é possível fazer o caminho de volta da 

operação de divisão por meio da multiplicação.  
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O aluno precisa se apropriar do significado dos 

termos “ser múltiplo de”, “ser divisível por” e 

“ser divisor de”. Consideremos, por exemplo, o 

caso da divisão exata de 42 por 7 e sua operação 

inversa: 42 ÷ 7 = 6      6  7 = 42.

Observando as operações anteriores, pode-se 

afirmar que: a) o número 7 divide 42 em 6 partes 

iguais; b) 7 é divisor de 42, ou, dito de outra ma-

neira, 42 é divisível por 7; c) na operação inversa, 

42 é o resultado do produto de 7 por 6, então 42 

é múltiplo de 7; d) o mesmo se aplica ao número 

6. Os alunos devem perceber que a ideia de divi-

sor está estritamente ligada à ideia de múltiplo, 

ou seja, se um número a é múltiplo de outro nú-

mero b, então b é divisor de a.

7. Encontre todos os divisores dos seguintes 

números:

a) Divisores de 28:
1, 2, 4, 7, 14, 28.

28 = 1  28

28 = 2  14

28 =  4  7

b) Divisores de 72:
1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72.

72 = 1  72

72 = 2  36

72 = 3  24

72 = 4  18

72 = 6  12

72 = 8  9

c) Divisores de 100:
1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100.

100 = 1  100

100 = 2  50

100 = 4  25

100 = 5  20

100 = 10  10

d) Divisores de 26:

1, 2, 13, 26.

26 = 1  26

26 = 2  13

e) Divisores de 49:

1, 7, 49.

49 = 1  49

49 = 7  7

f) Divisores de 71:

1, 71.

71 = 1  71

8. Encontre os divisores comuns 

entre os seguintes pares de nú-
meros:

a) 12 e 30

 D(12) = 1, 2, 3, 6, 12

 D(30) = 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30

 D(12, 30) = 1, 2, 3, 6

b) 28 e 48

 D(28) = 1, 2, 4, 7, 14, 28

 D(48) = 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48

 D(28, 48) = 1, 2, 4

c) 26 e 28

 D(26) = 1, 2, 13, 26

 D(28) = 1, 2, 4, 7, 14, 28

 D(26, 28) = 1, 2

d) 25 e 100

 D(25) = 1, 5, 25

 D(100) = 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100

 D(25, 100) = 1, 5, 25
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e) 12 e 72

 D(12) = 1, 2, 3, 4, 6, 12

 D(72) = 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72

 D(12, 72) = 1, 2, 3, 4, 6, 12

f) 7 e 16

 D(7) = 1, 7

 D(16) = 1, 2, 4, 8, 16

 D(7,16) = 1

Um aspecto importante, que deve ser re-

tomado e ampliado, são os critérios de divi-

sibilidade dos números naturais. Verifique se 

os alunos já se apropriaram das regras de di-

visibilidade por 2, 5 e 10. Em seguida, amplie 

o repertório, incluindo as regras de divisibili-

dade por 3, 4, 6 e outras combinações desses 

números. O conhecimento dessas regras vai 

ajudá-los tanto no cálculo mental, como na 

decomposição de números naturais em fatores 

primos, que será apresentada a seguir.

Além da retomada das regras, é impor-

tante desenvolver a capacidade de avaliação 

sobre a divisibilidade de um número por ou-

tro. Isso pode ser feito por meio da decompo-

sição desse número em parcelas apropriadas, 

de modo que o aluno possa decidir mais facil-

mente sobre a divisibilidade do número. Por 

exemplo: para se decidir se 438 é divisível por 6, 

pode-se decompô-lo nas seguintes parcelas:  

420 + 18. A primeira parcela deve ser um núme-

ro grande, próximo a 438 e múltiplo de 6, como  

420 = 6  70. A parcela restante, que será um nú-

mero menor, deve ser analisada. Se for múltipla de 

6, então o total também será. Caso contrário, o 

número inicial não pode ser considerado múltiplo 

de 6. Para decidir se 438 é divisível por 8, podemos 

decompô-lo em 400 + 38. Embora 400 seja múlti-

plo de 8, 38 não o é. Assim, conclui-se que 438 não 

é divisível por 8.

Para introduzir a ideia do máximo divisor 
comum, pode-se partir da construção de se-

quências dos divisores de um número natural, 

em ordem crescente. Por exemplo, as sequên-

cias dos divisores de 12, 30 e 48 são:

D(12) = 1, 2, 3, 4, 6, 12.

D(30) = 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30.

D(48) = 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48.

Em seguida, peça que identifiquem os di-

visores comuns entre as três sequências (1, 

2, 3 e 6). É fácil observar que o maior divi-

sor comum entre 12, 30 e 48 é o número 6. 

Esse número é chamado de máximo divisor 
comum, ou m.d.c. Podem ser propostos exer-

cícios para a obtenção de máximos divisores 

comuns entre dois ou três números naturais. 

Além disso, devem ser sugeridos problemas 

que solicitem a obtenção da maior medida 

comum entre duas ou mais grandezas. Apre-

sentamos, a seguir, um exemplo de problema 

que envolve a determinação do máximo divi-

sor comum.

9. Determine o maior divisor co-

mum entre os pares de números 

da atividade anterior:

a) entre 12 e 30: 6

b) entre 28 e 48: 4

c) entre 26 e 28: 2
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d) entre 25 e 100: 25

e) entre 12 e 72: 12

f) entre 7 e 16: 1

10. Temos dois tubos de PVC que devem 

ser cortados em pedaços iguais. O pri-

meiro deles mede 24 metros e o segundo, 

40 metros. Determine o maior tamanho 

que deve ter cada pedaço de modo que 

os dois tubos sejam utilizados inteira-

mente, sem sobras. Represente as divi-

sões nos tubos ilustrados a seguir.

24 metros

40 metros

Para dividir os dois tubos em pedaços iguais, sem sobras, é 

necessário que o tamanho de cada pedaço seja divisor co-

mum de 24 e de 40. O maior tamanho corresponderá ao má-

ximo divisor comum entre 24 e 40, que é 8. Assim:

8 m 8 m 8 m

8 m8 m 8 m 8 m 8 m

O aluno pode achar o máximo divisor co-
mum simplesmente comparando a sequên- 
cia de divisores de cada número. Não há 
necessidade, neste momento, de apresentar 
o procedimento prático de obtenção do 
m.d.c. entre dois números, uma vez que o 
objetivo principal é fazer que o aluno com-
preenda a ideia de máximo divisor comum.

Números primos

Os números primos podem ser introduzidos 

por meio do conceito da divisibilidade. Solicite 

que os alunos obtenham os divisores de alguns 

números naturais usando a decomposição des-

tes na forma de um produto de fatores.

Exemplo

Determine o número de divisores dos se-

guintes números: 12, 13, 15, 21, 23, 24 e 31. Em 

seguida, identifique quais deles são divisíveis  

somente pelo próprio número e por 1.

Para esse exemplo, temos: 12 (seis diviso-

res); 13 (dois divisores); 15 (quatro diviso-

res); 21 (quatro divisores); 23 (dois divisores);  

24 (oito divisores); 31 (dois divisores). Os nú-

meros 13, 23 e 31 só podem ser decompostos 

em um único produto de fatores, formado 

pelo próprio número e o número 1.

Por meio dessa atividade, o aluno perce-

berá que alguns números naturais têm a ca-

racterística de só serem divisíveis por 1 e 

por eles próprios, e estes são denominados 

números primos. Comente com os alunos a ori-

gem da palavra primo, cujo significado difere do 

usado no cotidiano. A palavra vem do latim e sig-

nifica “primeiro”, e o sentido está relacionado à 

ideia de que eles são os primeiros números (dife-

rentes de 0) nas sequências dos múltiplos naturais.

M(2) = 0, 2, 4, 8,... 2 é primo e gera todos os 

números pares.

M(3) = 0, 3, 6, 9,... 3 é primo e gera todos os 

múltiplos de 3.
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M(4) = 0, 4, 8, 12,... 4 não é primo, pois possui 

o 2 como divisor.

M(5) = 0, 5, 10, 15,... 5 é primo e gera todos os 

múltiplos de 5.

Outra característica importante dos núme-

ros primos é que eles são geradores dos outros 

números por meio da multiplicação. O número 

primo 2 gera os seguintes números: 2  2 = 4;  

2  3 = 6; 2  4 = 8 etc. O mesmo ocorre com os 

números 3, 5, 7, 11 etc.

11. Os números primos são 

muito importantes na Mate-

mática. O nome “primo” vem 

do latim e significa “primeiro”. Um núme-

ro primo só é divisível por 1 e por ele mes-

mo. Os números que têm mais de dois divi-

sores são chamados números compostos. 

 Classifique os números a seguir em primos 

ou compostos, preenchendo a tabela: 3, 6, 

7, 11, 12, 13, 15, 21, 23, 24 e 31.

Números primos Números compostos

3, 7, 11, 13, 23, 31 6, 12, 15, 21, 24

Identificando os primos: o crivo de 
Eratóstenes

Uma atividade que pode ajudar os alunos 

a se familiarizar com os números primos é a 

construção do crivo de Eratóstenes. Trata-se 

de um método destinado a identificar os nú-

meros que não são compostos por outros, ou 

seja, os primos. Ele envolve, como pré-requisi-

to, o conhecimento das sequências dos múlti-

plos dos números naturais.

Antes, porém, pode-se aproveitar a opor-

tunidade para apresentar aos alunos um 

pouco da história da Matemática. Quem foi  

Eratóstenes, em que época viveu, qual era seu 

trabalho na Biblioteca de Alexandria e como 

determinou o tamanho da Terra, com extrema 

precisão, apenas observando as sombras em 

cidades diferentes, entre outras coisas.

Descobrindo os números primos

12. Agora você vai usar um método para des-

cobrir todos os números primos existentes 

entre 1 e 100. Esse método foi inventado 

por um filósofo grego chamado Eratós-

tenes (século III a.C.), que foi o chefe da 

maior biblioteca da Antiguidade, localiza-

da na cidade de Alexandria.

 Etapas:

a) Preencha a Tabela 1 com os 100 pri-

meiros números naturais a partir do 1, 

em ordem crescente, alinhando as de-

zenas por colunas.

b) Risque o número 1, pois ele não é primo.

c) Risque da tabela todos os múltiplos de 

2, maiores que 2. Em seguida, os múl-

tiplos de 3, maiores que 3. Como o 4 

já estará riscado, risque em seguida os 

múltiplos de 5 maiores que 5. E assim 

por diante, até completar a tabela.

d) Anote na Tabela 2 os números que fica-

ram sem riscar. Eles são os 25 números 

primos menores que 100.
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A resposta pode ser obtida observando a tabela a seguir:

Algarismo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

No de vezes 5 1 7 0 1 0 6 0 5 0

Os algarismos mais frequentes são o 3 e o 7. Os que menos 

ocorrem são os pares, que só aparecem uma única vez, com o 2.

O professor pode discutir com os alunos o 

fato de que a busca por uma regularidade na 

sequência dos números primos é um dos desa-

fios mais antigos da Matemática. Muitos mate-

máticos se debruçaram sobre o tema, ao longo 

dos anos, descobrindo uma série de proprieda-

des dos números primos. Contudo, a análise de 

longas sequências de números primos mostrou 

que a distribuição deles não apresenta nenhum 

padrão ou regularidade, e até hoje não se encon-

trou uma fórmula capaz de gerar a sequência 

completa desses números. A riqueza desse tema 

pode ser explorada por meio de uma pesquisa, 

desde que bem orientada pelo professor. É im-

portante problematizar a pesquisa, propondo 

uma questão a ser respondida. Por exemplo: 

Os números primos são infinitos? Qual o maior 

número primo já identificado? Existe atualmente 

uma aplicação prática dos números primos? Re-

comenda-se que o professor oriente a pesquisa 

dos alunos, fornecendo indicações bibliográficas 

ou sites que tratem com seriedade o assunto.

Decomposição de um número em fatores 
primos

A importância dos primos no estudo dos nú-

meros pode ser ilustrada por uma analogia com a 

Química: os primos estão para os números natu-

rais assim como os átomos estão para as substân-

cias, ou seja, os primos seriam os tijolos básicos 

que formam qualquer número natural. Assim, 

qualquer número natural pode ser decomposto 

em um produto de números primos.

Tabela 1 — Crivo de Eratóstenes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Tabela 2 — Os 25 números primos menores que 100

2 3 5 7 11

13 17 19 23 29

31 37 41 43 47

53 59 61 67 71

73 79 83 89 97

Para os cem primeiros números naturais, a 

sequên cia dos 25 primeiros números primos é a 

seguinte: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 

43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e 97. Trata-

-se de uma sequência numérica bastante peculiar 

e que pode ser objeto de investigação. O professor 

pode propor aos alunos as seguintes questões.

13. Com base na atividade anterior, responda 

às seguintes perguntas:

a) Você observa alguma regularidade nessa 

sequência de números primos?

As respostas podem variar. Se eles observarem a diferença 

entre dois termos consecutivos da sequência, observarão 

que não há regularidade (3 – 2 = 1, 5 – 3 = 2, 7 – 5 = 2, 11 – 7 = 4, 

13 – 11 = 2, 17 – 13 = 4,...). Contudo, a diferença será sempre 

um número par, com exceção da primeira.

b) Com relação à terminação dos números, 

quais algarismos aparecem com mais fre-

quência? Quais os que nunca aparecem?



34

É importante mostrar aos alunos que essa de-

composição é única, ou seja, cada número natural 

é formado por um único produto de números pri-

mos. O número 48, por exemplo, pode ser escrito 

como um produto de diferentes formas: 2  24,  

3  16, 4  12 ou 6  8. Cada um desses produtos, 

por sua vez, pode ser decomposto continuamen-

te, até sobrarem unicamente números primos.

Todos os produtos obtidos são equivalen-

tes, pois são formados pelo mesmo número de 

fatores primos (quatro fatores 2 e um fator 3), 

em diferentes ordens, ou seja, a única decom-

posição do número 48 em fatores primos é  

2  2  2 2  3. Essa forma fatorada pode ser ob-

tida por meio de um processo prático, no qual 

dividimos um número, sucessivamente, pelos 

números primos que são seus divisores. No 

caso do 48, o processo prático seria o seguinte:

48 2

24 2

12 2

6 2

3 3

1 2  2  2  2  3

Os livros didáticos, em geral, trazem uma sé-

rie de exercícios que envolvem a decomposição 

de números em fatores primos. Todavia, antes 

disso, o professor pode introduzir o conceito de 

potência, o que facilitará a expressão da forma 

fatorada de um número natural.

2  24

2     2 12

2    2    2    6

2     2    2    2   3

3  16

3      2  8

3       2    2  4

3     2    2     2    2

4  12

4     2    6

4      2    2   3

2    2    2    2    3

6  8

6     2    4

6     2    2  2

2    3    2    2  2

Além de encontrar um papel na espionagem, os números primos também aparecem 

no mundo natural. As cigarras, mais notadamente a Magicicada septendecim, 

possuem o ciclo de vida mais longo entre os insetos. A vida delas começa embaixo 

da terra, onde as ninfas sugam pacientemente o suco da raiz das árvores. Então, depois de 17 

anos de espera, as cigarras adultas emergem do solo e voam em grande número, espalhando-

-se pelo campo. Depois de algumas semanas elas se acasalam, põem seus ovos e morrem.

A pergunta que intrigava os biólogos era: por que o ciclo de vida da cigarra é tão longo?  

E será que existe um significado no fato de o ciclo ser um número primo de anos? Outra espé-

cie, a Magicicada tredecim, forma seus enxames a cada 13 anos, sugerindo que um ciclo vital 

que dura um número primo de anos oferece alguma vantagem evolutiva. 
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14. Com base no texto apresen-

tado na seção Leitura e análise 

de texto, responda às questões 

a seguir:

a) Sublinhe no texto as palavras cujo sig-

nificado você desconhece. Em seguida, 

consulte um dicionário e anote os signifi-

cados encontrados.

É possível que os alunos tenham dificuldade com alguns ter-

mos próprios da Biologia: ninfas, ciclo vital, vantagem evolu-

tiva, parasita. Pode-se também sugerir a eles que consultem 

o professor de Ciências para esclarecer essas dúvidas.

b) Por que a cigarra desenvolve um ciclo de 

vida que dura um número primo de anos?

Para que o ciclo de vida da cigarra e do parasita coincida o 

mínimo de vezes possível.

c) O que aconteceria se a cigarra tivesse um ci-

clo de vida de 12 anos e o parasita, de 4 anos?

Eles se encontrariam a cada 12 anos (que é o mínimo múlti-

plo comum entre 4 e 12), o que representaria um risco para 

as cigarras. 

d) Explique, em termos matemáticos, a última 

frase do texto: “Se o parasita tiver um ciclo 

de vida de 2 anos, eles só se encontrarão 

uma vez a cada 34 anos, e se ele tiver um 

ciclo mais longo, digamos, de 16 anos, então 

eles só vão se encontrar a cada 272 anos”

O ciclo de 34 anos equivale ao mínimo múltiplo comum en-

tre 17 e 2. Da mesma forma, 272 é o mínimo múltiplo comum 

entre 17 e 16.

Potenciação

Pode-se apresentar o conceito de potência 

do mesmo modo que se faz com o conceito 

de multiplicação. Os alunos já sabem que a 

multiplicação é a representação da soma de 

um mesmo número repetidas vezes, ou seja, 

2 + 2 + 2 + 2 + 2 pode ser escrito como 5  2. A 

potenciação, por sua vez, é uma forma de re-

presentar o produto de um mesmo número re-

petidas vezes: 2  2 2 2  2 é o mesmo que 25, em 

que o número 2 é a base da potência e o 5, o ex-

poente. Lê-se “2 elevado à quinta potência”. O 

resultado obtido, 32, é a quinta potência de 2.

Uma teoria sugere que a cigarra tem um parasita com um ciclo igualmente longo, que ela 

tenta evitar. Se o ciclo de vida do parasita for de, digamos, 2 anos, então a cigarra procura 

evitar um ciclo vital que seja divisível por 2, pois, de outro modo, os ciclos da cigarra e do 

parasita vão coincidir regularmente. De modo semelhante, se o ciclo de vida do parasita 

for de 3 anos, então a cigarra procura evitar um ciclo que seja divisível por 3, para que seu 

aparecimento, e o do parasita, não volte a coincidir. No final, para evitar se encontrar com 

seu parasita, a melhor estratégia para as cigarras seria ter um ciclo de vida longo, durando 

um número primo de anos. Como nenhum número vai dividir 17, a Magicicada septendecim 

raramente se encontrará com seu parasita. Se o parasita tiver um ciclo de vida de 2 anos, eles 

só se encontrarão uma vez a cada 34 anos, e se ele tiver um ciclo mais longo, digamos, de 16 

anos, então eles só vão se encontrar a cada 272 anos.

SINGH, Simon. O último teorema de Fermat. Rio de Janeiro: Record, 1999, p. 112-3.
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Retomando a ideia de decomposição de 

um número em fatores primos, a potenciação 

serve para simplificar a forma fatorada do 

número. Peça aos alunos que decomponham 

alguns números em fatores primos e escrevam-

-nos na forma de potências. Por exemplo:

1 800 2

900 2

450 2

225 3

75 3

25 5

5 5

1 2  2  2  3  3  5  5 = 23  32  52

Além de simplificar a notação de um pro-

duto, a potência pode ser explorada dentro do 

âmbito da resolução de problemas. As situa-

ções que envolvem processos multiplicativos 

constituem um eixo de problemas associados à 

noção de potência. Apresentamos, a seguir, um 

exemplo ilustrativo desse tipo de problema.

15. Todas as pessoas possuem antepassados, vi-

vos ou mortos. Os nossos antepassados mais 

próximos são os nossos pais (pai e mãe). Em 

seguida, vêm os avós, dois por parte de pai 

e dois por parte de mãe, totalizando quatro 

antepassados. E assim por diante, a cada ge-

ração dobrando o número de antepassados.

a) Como se chamam os pais dos bisavós? E 

os avós dos bisavós?

Os pais dos meus bisavós são meus tataravós (ou trisavós), e 

os avós dos meus bisavós são meus tetravós.

Aluno

Pai Mãe

Avô

Bisavô

Avó

Bisavó Bisavô Bisavó

Avô

Bisavô

Avó

Bisavó Bisavô Bisavó

Trisavô Trisavó TrisavôTrisavó TrisavôTrisavó TrisavôTrisavó TrisavôTrisavó TrisavôTrisavó TrisavôTrisavó TrisavôTrisavó

Observação: a palavra “tataravô” causa cer-

ta confusão. Nós sabemos que o pai do pai é o 

avô e que o pai do avô é o bisavô. Mas e o pai 

do bisavô? Muita gente diz que é o tataravô, no 

entanto, os dicionários definem o trisavô como 

pai do bisavô. Alguns dicionários afirmam que 

tataravô é forma paralela de tetravô, aquele 

que seria pai do trisavô. Outros dicionários 

preferem aceitar o uso consagrado do dia a dia, 

ou seja, tataravô como pai do bisavô.

b) Faça um diagrama para representar os 

seus antepassados até a quarta geração.

 (Observação: a primeira geração é a 

dos pais.)
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c) Escreva o número de pessoas em cada 

geração na forma de potência.

1ª geração de antepassados: os pais correspondem a  

21 = 2 antepassados;

2ª geração de antepassados: os avós são 22, ou 4 antepassados;

3ª geração de antepassados: os bisavós correspondem a 23, 

ou seja, 8;

4ª geração de antepassados: o número de trisavós será 24,  

ou seja, 16.

d) Quantos antepassados uma pessoa tem 

na décima geração anterior?

Serão 210, ou seja, 1 024 antepassados na 10ª geração.

e) Quantos são os trisavós dos seus tataravós?

Admitindo-se que trisavó seja o mesmo que tataravó, os ta-

taravós correspondem à quarta geração. São, portanto,  

24 = 16. Cada tataravó terá 16 antecedentes. Portanto, o número 

total de tataravós dos seus tataravós será de 16  16 = 256.

16. Quantos resultados diferentes podem-se 

obter no lançamento de 2 dados numera-

dos de 1 a 6? E com 3 dados? (Dica: dese-

nhe um diagrama e identifique que potên-

cia representa melhor essa situação.)

Um diagrama possível:

1

1 2 3 4 5 6 

2

1 2 3 4 5 6 

3

1 2 3 4 5 6 

4

1 2 3 4 5 6 

5

1 2 3 4 5 6 

6

1 2 3 4 5 6 

1o dado: 61 = 6 possibilidades

2o dado: 62 = 36 possibilidades

3o dado: 63 = 216 possibilidades

É muito provável que, inicialmente, os 

alunos tentem resolver o problema por meio 

de um esquema ou fazendo sucessivas mul-

tiplicações. O professor deve valorizar tais 

processos, uma vez que constituem recursos  

legítimos dos alunos na resolução de proble-

mas, com os quais eles estão mais familia-

rizados. A potenciação deve ser apresenta-

da como um recurso a mais, que pode ser 

usado em situações que, de outra maneira, 

exigiriam muito trabalho para se chegar ao 

resultado. Por exemplo, se quiséssemos des-

cobrir o número de antepassados existentes 

há 25 gerações, poderíamos, por meio da 

notação potencial, chegar rapidamente ao 

resultado: 225.

Outras situações do mesmo tipo podem 
ser propostas, tais como: determinar o nú-
mero de resultados possíveis no lançamento 
de 3 dados (63) ou o número de senhas nu-
méricas que podem ser criadas com 5 alga-
rismos (105).

Considerações sobre a avaliação

Ao final desta Situação de Aprendizagem, 

a expectativa é a de que os alunos tenham  

ampliado seu conhecimento com relação aos 

principais conteúdos relacionados aos nú-

meros naturais: múltiplos e divisores de um 

número natural, mínimo múltiplo comum e 

máximo divisor comum, divisibilidade, nú-

meros primos, decomposição em fatores e 

potenciação. Alguns desses conteúdos po-

dem já ter sido vistos em séries/anos ante-

riores. O objetivo, na 5a série/6o ano, consiste 

em aprofundar e consolidar esses conceitos,  

de forma a viabilizar a posterior ampliação do 

campo numérico com a introdução das opera-

ções com os números fracionários.
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A avaliação de aprendizagem desses conteú-

dos deve ser realizada de forma contínua pelo 

professor, por meio de listas de exercícios e/ou 

atividades em grupo. Essa avaliação é importante 

para indicar ao professor qual o ritmo adequado 

para as aulas e quais pontos devem ser retomados 

em função das dificuldades apresentadas pelos 

alunos. Ao final do volume, o professor poderá 

aplicar uma prova que englobe os conceitos en-

volvidos, tendo como critério as seguintes expec-

tativas de aprendizagem:

Unidade 3: sequências numéricas e múlti-

plos de um número natural.

 Reconhecer regularidades em sequências 

numéricas aditivas e multiplicativas.

 Resolver problemas envolvendo o con-

ceito de múltiplo comum.

Unidade 4: divisibilidade e números primos .

 Saber determinar os divisores de um nú-

mero natural.

 Saber resolver problemas envolvendo o 

conceito de divisor comum.

 Compreender o conceito e conhecer a 

sequência dos números primos.

 Saber decompor um número em seus fa-

tores primos.

Unidade 5: potenciação.

 Saber resolver problemas de contagem 

utilizando o conceito de potência.

Roteiro para aplicação da Situação 
de Aprendizagem 3

As frações são um dos temas centrais den-

tro do eixo referente aos números. A noção de 

fração constitui uma das primeiras ampliações 

do campo numérico dos alunos para além dos 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 3 
NA MEDIDA CERTA: DOS NATURAIS ÀS FRAÇÕES

Conteúdos e temas: representação fracionária; medidas; números mistos.

Competências e habilidades: desenvolver a ideia de que medir significa comparar grandezas 
de mesma natureza; ampliar a noção de número por meio de situações em que a grandeza 
tomada como unidade não cabe um número exato de vezes na grandeza a ser medida.

Sugestão de estratégias: leitura de texto orientador de aula sobre medidas e frações; atividade 
prática envolvendo medidas com unidades não convencionais.

naturais. Por essa razão, a transição entre esses 

dois modos de representação numérica (intei-

ra e fracionária) deve merecer atenção especial 

do professor. Além disso, um bom conheci-

mento do significado das frações facilitará a 

posterior transição para a notação decimal, 

que será feita na 6a série/7o ano. Afinal, os 
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submúltiplos da unidade (décimos, centési-

mos, milésimos etc.) podem ser escritos como 

frações decimais ( 1

10
 , 1

100
 , 1

1 000
 etc.).

Sugerimos ao professor que inicie esta Si-

tuação de Aprendizagem fazendo um diag-

nóstico preliminar, para avaliar o conheci-

mento da turma sobre frações. Se for preciso, 

encaminhe atividades para garantir o domínio 

de algumas noções básicas, tais como:

 o significado dos termos “numerador” e 

“denominador”;

 a nomenclatura correta das frações (terços, 

décimos, avos etc.);

 a representação da relação parte/todo de 

uma figura por meio de uma fração.

1

6

2

5

O estudo das frações na 5a série/6o ano 

deve propiciar uma ampliação do espectro 

de significados relacionados a esse concei-

to. Os alunos devem ter contato com dife-

rentes situações em que o uso de frações se 

faz necessário. É comum encontrarmos, em 

jornais e revistas, notícias em que apare-

cem frações. Sendo assim, é preciso alertar 

os alunos para o fato de que nem sempre 

as frações são escritas na forma numérica

( 1

2
 , 2

3
 , 1

10
 ), mas sim em língua materna (metade,

dois terços, um décimo). Por exemplo:

 dois terços das vagas para pessoas com defi-

ciência ainda não foram preenchidas...;

 apenas um décimo dos habitantes sofre 

com problemas de insônia...

Vale a pena comentar com os alunos al-

guns casos particulares de frações que são 

utilizados com frequência pela mídia: as por-

centagens e as proporções:

 o candidato da oposição tem 45% da pre-

ferência do eleitorado... ( 45

100
 );

 um em cada cinco habitantes já viajou 

para fora de seu estado... ( 1

5
 ).

Alguns objetos do cotidiano também fazem 

uso da notação fracionária, principalmente 

para indicar medidas, como a régua graduada 

em polegadas ou um medidor de volume.

A primeira atividade proposta nesta Situação 

de Aprendizagem é um encaminhamento de aula 

que trata da relação entre os processos de medida 

e a notação fracionária. O objetivo é reforçar a 

seguinte ideia: do mesmo modo que os números 

naturais são usados para representar os pro-

cessos de contagem, as frações constituem um 

modelo numérico adequado para representar 

os processos de medida.

Medidas e frações

Se os números naturais podem ser associa-

dos aos processos de contagem e ordenação, 

o significado das frações encontra-se direta-

mente ligado aos processos de medida. Uma 

medida nada mais é do que a comparação de 

uma grandeza com determinado padrão. Por 

exemplo: medir o comprimento de um objeto 
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é verificar quantas vezes o comprimento de um 

objeto-padrão cabe no objeto a ser medido.

O caso mais simples é aquele em que o ob-

jeto-padrão cabe um número inteiro de vezes 

dentro do objeto. Veja o exemplo a seguir:

ObjetoUnidade

Comparação

Comparando o comprimento do objeto 

com o comprimento da unidade, verifica-se que 

esta cabe exatamente três vezes no objeto, ou, 

dito de outra forma, o objeto mede três unida-

des. Essa medida pode ser expressa tanto pelo 

quociente 3 ÷ 1, como pelo número natural 3.

A expressão numérica da medida está 

diretamente relacionada à unidade-padrão 

adotada. Outra unidade de medida poderia 

ser obtida subdividindo-se a unidade ante-

rior em três partes iguais (terço da unidade). 

Nesse caso, teríamos a seguinte situação:

Objeto

9 terços da unidade

3 terços da unidade

Com relação à nova unidade adotada, o 

objeto mede nove unidades, ou seja, nove ter-

ços da unidade original. Vemos que o resultado 

da medição em relação à unidade original pode 

ser expresso tanto pelo quociente 9 ÷ 3, como 

pelo número natural 3.

Porém, na maioria das vezes, a medida do 

objeto não corresponde a um múltiplo inteiro 

do padrão escolhido, exigindo, assim, a quebra 

ou fracionamento da unidade. A figura a seguir 

mostra uma situação em que a unidade não cabe 

um número inteiro de vezes no objeto.

U U U U

U U U

Nesse caso, três unidades são insuficientes 

para medir o objeto, e quatro unidades exce-

dem o comprimento total do objeto. A solução 

é fracionar a unidade em partes iguais, de tal 

modo que a nova unidade caiba um número 

inteiro de vezes no objeto. Nesse caso, em par-

ticular, bastou dividir a unidade em três partes 

iguais para medir de forma exata o objeto.

11 terços

3 terços

Entretanto, a expressão numérica dessa 
comparação, o quociente 11 ÷ 3, não é um 
número natural, uma vez que 11 não é múlti-
plo de 3. Gerou-se a necessidade de um novo 
tipo de número, a fração, capaz de representar 
quocientes não exatos, ou seja, que não resul-
tam em um número natural.

O argumento desenvolvido nesta atividade 

agrega um significado importante ao conceito 

de fração. O estabelecimento da relação entre 

os processos de medidas e a representação fra-

cionária possibilita ampliar o campo numérico 

dos alunos dentro de um contexto significativo. 
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O professor pode explorar as ideias aqui dis-

cutidas nas atividades que já realiza com os 

alunos, como, por exemplo, em frações equi-

valentes, comparação de frações com mesmo  

denominador ou denominadores diferentes etc.

As frações no Tangram

O Tangram é um quebra-cabeça 

chinês composto por sete figu-

ras geométricas: cinco triângu-

los, um quadrado e um paralelogramo. Nesta 

atividade, você vai construir um Tangram por 

meio de dobraduras e recortes. Acompanhe as 

instruções a seguir. 

Material: uma folha de papel A4, tesoura, 

régua e lápis.

1a Etapa: recorte um quadrado da folha de 

papel. Em seguida, dobre o quadrado ao meio 

e recorte dois triângulos retângulos, unindo o 

ponto P ao P’.
P’

P

Excesso

Cortar

Cortar

2a Etapa: divida um dos triângulos obtidos 

ao meio e corte em duas partes, obtendo os 

triângulos 1 e 2.

Cortar
P’ P

21

3a Etapa: dobre o outro triângulo ao meio 

e, em seguida, junte o vértice ao ponto médio 

do lado oposto, como mostra a figura. Em se-

guida, recorte o triângulo 3.

Cortar

P’

P

3

4a Etapa: dobre e recorte o triângulo 4 e 
o quadrado 5. 

P’
P

4

5

Cortar Cortar

Cortar

P

P’

67

5a Etapa: em seguida, dobre o trapézio 
restante e recorte o triângulo 6. 
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Junte as sete peças e monte o quadrado 

maior com as figuras do Tangram.

d) O quadrado pequeno corresponde a 

que fração do triângulo grande?

2

1

e) O paralelogramo corresponde a que 

fração do quadrado grande?

8

1

f) Um triângulo pequeno corresponde a 

que fração do quadrado grande? 

16

1

g) Um triângulo pequeno e um triângulo 

médio juntos correspondem a que fra-

ção do triângulo grande?

4

1  + 

4

2  = 

4

3

h) O paralelogramo e um triângulo peque-

no juntos correspondem a que fração 

do quadrado grande?

8

1  + 

16

1  = 

16

2  + 

16

1  = 

16

3

2. Pesquise em jornais e revistas e 

selecione uma notícia que faça uso 

de frações. Leve a notícia encon-

trada na próxima aula e faça um resumo 

sobre ela, incluindo o valor ao qual se refe-

re a fração encontrada.

Números mistos, frações e medidas

Ainda hoje, alguns sistemas de medida 

utilizam frações, como no caso da polegada. 

Algumas réguas graduadas em polegadas 

usam uma notação que mistura números na-

turais com frações para indicar determinadas 

5

3

4

2

1

6

7

Triângulos grandes: peças 1 e 2

Triângulo médio: peça 3

Triângulos pequenos: peças 4 e 6

Quadrado pequeno: peça 5

Paralelogramo: peça 7

Quadrado grande: Tangram completo

1. Tendo como base as peças do Tangram, 
responda às seguintes perguntas:

a) Quantos triângulos pequenos são necessá-

rios para formar um quadrado pequeno?

2

b) Um triângulo pequeno corresponde a 

que fração do quadrado pequeno?

2

1

c) Um triângulo pequeno corresponde a 

que fração do triângulo grande?

4

1
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medidas não inteiras. Esse tipo de notação é 

chamado de número misto. 

0 1 2 31 2 1 2 1 2 1 2
1

4
3

4
1

4
3

4
1

4
3

4
1

4
3

4

polegada

A leitura da medida em polegadas de de-

terminado objeto pode ser uma atividade bas-

tante proveitosa para que os alunos entendam 

o significado de um número misto. Se a régua 

apresentar uma medida de 3 1

4
 (lê-se três in-

teiros e um quarto, ou três e um quarto), sig-

nifica que o objeto medido corresponde a 3 

polegadas inteiras mais 1

4
 de polegada. Geo-

metricamente, esse número pode ser represen-

tado por meio das figuras a seguir:

1 1+1+ + 1

4

1 4
4

=

As figuras anteriores mostram três círculos 
inteiros mais um quarto de círculo. Um inteiro 
equivale a quatro quartos:

++ + =1

4

4

4

4

4

4

4

13

4

Então, o número misto 3 1

4
 pode ser es-

crito como a soma de três parcelas de quatro 

quartos mais uma parcela de um quarto, que 

resulta em treze quartos. É importante frisar 

que a fração 13

4
 não representa apenas uma 

parte do todo, pois constitui a medida de algo 

que é maior que o todo. A conversão de núme-

ros mistos em frações deve ser explorada em 

casos simples, sem o uso de regras.

A passagem dos números mistos para frações

3. Determine a medida em po-

legadas dos seguintes objetos 

(como número misto e como 

fração). A régua está graduada em intei-

ros, meios, quartos e oitavos de polegada.

a) O comprimento da caneta:

4 
2

1
 ou 

2

9
 polegadas

b) Comprimento da borracha:

1 
4

1
 ou 

4

5
 polegadas

©
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c) Comprimento da tesoura:  medir o comprimento da sala usando 

um cabo de vassoura.

É bem provável que os alunos se deparem 

com medidas não inteiras, isto é, nas quais 

a unidade de medida escolhida não cabe um 

número inteiro de vezes no objeto a ser me-

dido. Por exemplo: o comprimento da mesa é 

maior que o comprimento de quatro livros e 

menor que o comprimento de cinco livros, ou 

seja, será um número misto entre 4 e 5. Dessa 

forma, eles devem estimar qual fração do li-

vro é necessária para completar a medida do 

comprimento da mesa.

Não há necessidade de que essa estimativa 
seja exata. O professor pode orientá-los para 
encontrar a fração mais adequada por meio de 
algumas perguntas: A parte que falta é maior ou 
menor que a metade? Está mais próxima de um 
terço ou de dois terços? Está mais próxima de  
um quarto ou de três quartos? E assim por diante.

Digamos que os alunos avaliem em dois 
terços a parte restante. A medida final do 
comprimento da mesa em relação ao compri-

mento do livro será 4 2

3
. O mesmo processo 

deve se repetir na medida de outros objetos, 
a não ser que tal medida coincida com um 
número inteiro da unidade escolhida. Nesse 
caso, o resultado será um número natural.

O objetivo principal desta atividade é levar 

os alunos a se deparar com a necessidade do 

fracionamento de uma unidade em um processo 

de medida. Eles devem perceber que as frações e 

os números mistos permitem expressar medidas 

em que a unidade não cabe um número inteiro 

de vezes no objeto a ser medido.

3 
8

5
 ou 

8

29
 polegadas

d) Diâmetro de um CD:

4 
4

3
 ou 

4

19
 polegadas

Para reforçar a ideia apresentada na ativi-

dade 3, propomos a seguinte atividade prática: 

os alunos devem efetuar medidas de diferentes 

objetos, adotando um objeto-padrão não con-

vencional como unidade.

Sugestões:

 medir o comprimento de um livro usan-

do um lápis;

 medir o comprimento de uma mesa 

usando um livro;
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Considerações sobre a avaliação

Nesta Situação de Aprendizagem procurou-

-se ampliar o campo numérico dos naturais, in-

troduzindo a representação fracionária. A ideia 

central dessa passagem dos naturais para os 

racionais foi o estabelecimento de uma associa-

ção entre as frações e os processos de medida. 

As atividades propostas exploraram esse argu-

mento, seja na forma de um texto orientador 

de aula,  seja em exemplos de exercícios e ativi-

dades práticas. Como já ressaltado, o professor 

também pode explorar essas ideias nas ativida-

des que costuma realizar com os alunos.

Ao final da Situação de Aprendizagem, 

espera-se que o aluno tenha aprendido os se-

guintes conteúdos:

Unidade 6: representação fracionária.

 Compreender o significado dos termos nu-

merador e denominador de uma fração.

 Saber nomear uma fração usando a no-

menclatura adequada.

 Compreender a base dos processos de 

medida (comparação entre grandezas 

de mesma natureza) e relacioná-los com 

a representação fracionária.

 Compreender o significado de um nú-

mero misto e saber transformá-lo em 

uma fração.

Os conteúdos tratados nesta Situação de 

Aprendizagem servirão de base para a continui-

dade do estudo posterior das frações.

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 4 
EQUIVALÊNCIAS E OPERAÇÕES COM FRAÇÕES

Conteúdos e temas: frações equivalentes; fração de um número; operações entre frações: adição e 
subtração.

Competências e habilidades: saber obter frações equivalentes a uma fração dada; saber comparar, 
por meio de um sinal de desigualdade, duas frações com denominadores diferentes; calcular a 
fração de um número; saber efetuar operações de adição e subtração entre duas frações com de-
nominadores diferentes.

Sugestão de estratégias: atividades e exercícios envolvendo equivalência de frações, compara-
ções e operações; texto orientador de aula sobre a relação entre frações e língua materna.

Roteiro para aplicação da Situação 
de Aprendizagem 4

A noção de equivalência talvez seja uma das 

mais importantes no estudo das frações. A equiva-

lência é a igualdade naquilo que vale. No caso das 

frações, o que vale é a relação da parte com o todo.

Podemos observar a equivalência das par-

tes com o todo em figuras geométricas de igual 

tamanho. Os retângulos a seguir foram dividi-

dos em duas, quatro, seis e oito partes iguais. 
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1

2

3

6

2

4

4

8

As partes pintadas correspondem sempre 

à metade do retângulo. No primeiro retângu-

lo, uma parte em duas. No segundo, duas em 

quatro. No terceiro, três em seis. E, no quarto, 

quatro em oito.

As frações 1

2
, 2

4
, 3

6
 e 4

8
 representam a 

mesma parte dos retângulos; no caso, a me-

tade. Podemos escrever, então, que: 1

2
 = 2

4
 =  

= 3

6
 = 4

8
. O professor deve chamar a atenção 

dos alunos para o significado do sinal de igual 

nessa expressão. Ele não indica igualdade, 

uma vez que a fração 1

2
 não é igual a 3

6
. O 

sinal = indica equivalência, ou seja, a igualda-

de naquilo que vale. O que vale, nesse caso, é 

a relação entre a parte e o todo. Assim, pode-

mos afirmar que a fração 1

2
 é equivalente à 

fração 4

8
.

Uma fração pode gerar uma classe de fra-

ções equivalentes, bastando multiplicar ou di-

vidir o numerador e o denominador por um 

mesmo número, diferente de zero.

1
3

2
6

3
9

4
12

...
 2

 3

 4

 2

3

 4

18
30

9
15

3
5

2

2

3

3

÷

÷

÷

÷

= =

No primeiro caso, o numerador e o deno-

minador da fração 1

3
 são multiplicados por 2, 

por 3 e por 4, obtendo-se outras frações equi-

valentes a ela. No segundo caso, o numerador 

e o denominador da fração 18

30
 são divididos 

por 2 e o resultado, por 3.

Os livros didáticos apresentam inúmeros 

exercícios e atividades que envolvem a ideia 

de equivalência entre frações, que podem ser 

aplicados pelo professor. Deve-se garantir, 

contudo, alguns procedimentos importantes, 

que serão necessários para a continuidade dos 

estudos com frações, porcentagens e decimais. 

Um deles é a obtenção de frações equivalen-

tes que tenham determinado denominador. A 

atividade a seguir explora esse procedimento.

Frações equivalentes

1. Obtenha as frações equiva-

lentes das seguintes frações, 

completando o numerador ou 

denominador com o número apropriado:

a) 3
5

12
10

30
100

3

5

12

20

6

10

30

50

60

100
= = = =

b) 5
4

30
40

100
100

5

4

30

24

50

40

100

80

125

100
= = = =

c) 5
25

1
10

30
100

   

5

25

2

10

30

150

20

100
= = = =

1

5
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d) 40
100

8
10

2       

40

100

8

20

4

10
= = =

2

5

   

e) 3
7

12
35

21
= = =

3

7

12

28

15

35
= = =

21

49

f) 72
90

12
45

= =

72

90

12

15

36

45
= =

Note que vários dos itens propostos enfa-
tizam a transformação do denominador em 
100. Comente com os alunos que essas frações 
podem ser escritas na forma de porcentagem: 
3

5
 como 60%, 

5

4
 como 125%, 

5

25
 como 20%. 

Da mesma forma, uma porcentagem pode ser 
escrita como uma série de frações equivalen-
tes: 40% como 2

5
, por exemplo.

Comparação de frações

2. Preencha as figuras de acordo com a fração. 

Em seguida, compare as frações de cada sé-

rie usando os sinais de desigualdade: maior 

que ( > ) ou menor que ( < ):

a) Denominador fixo, numeradores diferentes. 

7
7

9
7

 

1

7

2

7

7

7

9

7
< <

Quanto maior o numerador, maior será a fração. Tudo se 

passa como uma comparação entre naturais, pois as par-

tes são de mesmo tamanho, ou seja, 1 sétimo é menor que  

2 sétimos, que é menor que 7 sétimos, e assim por diante.

b) Numerador fixo, denominadores diferentes.

2
3

2
4

2
6

2
12

2

3

2

4

2

6

2

12
> > >

Quanto maior for o denominador, menor será a fra-

ção. Nesse caso, a relação de comparação é inversa. 2 

terços é maior que 2 quartos, que é maior que 2 sextos, 

e assim por diante.

1
7

2
7

<
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2
5

4
7

7
8

a) 2

9

2

15
> b) 11

10

5

10
>

c) 3

10

3

9
< d) 33

100

77

100
<

i) 4

8

7

14
= j) 3 1

3
< 3

Outra forma de comparar frações com 

denominadores diferentes é por meio das fra-

ções equivalentes. Nesse caso, encontra-se um 

denominador comum entre as duas frações e 

obtêm-se as frações equivalentes. Por exem-

plo, para comparar 
5

6
 com 

6

7
, basta obter a 

fração equivalente com denominador igual a 

42, que é múltiplo comum entre 6 e 7.

5
6

35
42

7

7

6
7

36
42

6

6

Comparando as frações de mesmo deno-

minador, constatamos que 35

42

36

42
<  e, portan-

to, 5

6

6

7
< .

Esse recurso pode ser usado na atividade a 

seguir.

4. Usando o princípio da equivalência, trans-

forme as frações a seguir em frações de 

mesmo denominador e compare-as, usan-

do os sinais < , > ou =.

a) 2

5

7

15
<

denominador comum = 15

Logo, 
15

6

15

7
<

c) Numeradores e denominadores dife-

rentes. (Verifique se a fração é maior 

ou menor que a metade.)

2

5

4

7
< <

7

8

 Em alguns casos, é possível fazer a comparação por 

meio de um raciocínio lógico. Em outros casos, será 

necessário encontrar um denominador comum. Po-

demos afirmar que 2 quintos é menor do que 4 séti-

mos, pois 2 é menor que a metade de 5, enquanto 4 é 

maior que a metade de 7. Assim, 2 quintos representa 

uma fração menor do que 4 sétimos.

Na próxima atividade, a comparação entre 

frações pode ser feita sem o cálculo do deno-

minador comum.

3. Compare as duas frações 

usando os sinais <, > ou =.

g) 22

45

35

60
< h) 9

8
2<

e) 5

12

12

5
< f) 9

17

9

19
>
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b)  7

4

13

10
>

denominador comum = 20

Logo, 
20

35

20

26
>

c) 4

7

5

8
<

denominador comum = 56

Logo, 
56

32

56

35
<

d) 5

12

7

18
>

denominador comum = 36

Logo, 
36

15

36

14
>  

e) 2

10

5

25
=

denominador comum = 50

Logo, 
50

10

50

10
=  

f) 32

100

6

20
>

denominador comum = 100

Logo, 
100

32

100

30
>  

Frações e língua materna

Esta atividade é uma proposta de encami-
nhamento de aula sobre o significado das ope-
rações com frações usando a língua materna 
como interface. Na primeira parte, apresenta-
mos o significado do cálculo de uma fração 
de um número. A tradução da operação para 

a língua materna favorece a compreensão do 

aluno sobre o que significa calcular 3 quintos 

de 45, por exemplo. Em seguida, usaremos a 

linguagem mista (parte numérica, parte literal) 

para ampliar o significado das operações de 

adição e subtração entre frações.

Fração de um número natural

O significado do cálculo da fração de um 

número pode ser mais bem compreendido 

quando recorremos à língua materna. Supo-

nhamos, por exemplo, que o aluno se depare 

com a seguinte operação: 3

7
  42. Ele pode ter 

dúvidas sobre qual operação deve ser efetua-

da: multiplicar o numerador e o denominador 

por 42; multiplicar apenas o numerador por 

42 e manter o denominador; dividir 42 pelo 

denominador e manter o numerador etc. Tal-

vez a pergunta fundamental seja: O que signi-

fica calcular 3

7
  42?

Para ajudá-lo a responder a essas ques-

tões, pode-se recorrer à escrita da operação 

em língua materna. O que significa calcular 

3 sétimos de 42?

A nomenclatura de uma fração ajuda a en-

tender o seu significado; a fração 1

2
 (um meio) 

significa metade; a fração 1

5
 (um quinto)  

significa a quinta parte; a fração 3

7
 (três sé-

timos) significa três sétimas partes. A fração, 

quando aparece sozinha, pode significar sim-

plesmente a parte de um todo. Nos três casos 

citados, está subentendida a ideia de que esta-

mos calculando a fração de uma unidade.
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Quando a fração se refere a um número, cal-

culamos a parte desse número, e não mais da 

unidade. Calcular um quinto de 35 significa ob-

ter a quinta parte de 35, ou seja, achar um quin-

to de 35 é o mesmo que dividir 35 em 5 partes 

iguais. O resultado obtido, 7, é a quinta parte 

de 35. Um décimo de 20 é o mesmo que dividir 

20 por 10, que resulta em 2, ou seja, o número é 

dividido pelo denominador da fração.

O numerador indica o número de partes 

consideradas. Como as partes são iguais, en-

volve uma multiplicação.

Três quartos significa contar três vezes um 

quarto: 3
4

3
1
4

= ⋅

Quatro nonos significa contar quatro vezes 

um nono: 
4
9

4
1
9

= ⋅

Assim, o procedimento para calcularmos 
3

7
  42 é o seguinte:

 obtemos a sétima parte de 42 dividindo-

-o pelo denominador: 42 ÷ 7 = 6;

 calculamos três sétimos de 42 multi-

plicando o resultado pelo numerador: 

3  6 = 18.

Escrito de outra forma:

3

7
 de 42 = 3  ( 1

7
 de 42) = 3  (42 ÷ 7) = 3  6 = 18

Observe que a preposição “de” foi substi-

tuída pela operação de multiplicação. Assim, 

o cálculo da fração de um número natural é 

a combinação de duas operações. A primeira 

é o fracionamento ou divisão do número na-

tural pelo denominador da fração e a segun-

da, a multiplicação do resultado anterior pelo 

numerador. As frações unitárias são um caso 

particular em que o numerador é 1 e, portan-

to, não altera o produto final.

5. Escreva as operações na 

forma de fração e calcule:

Exemplo: dois terços de 18

 18  3  6
 2  6  12

a) a metade de 420;

2

1
  420 = 210

b) um quarto de 20;

4

1
  20 = 5

c) três quartos de 60;

4

3
  60 = 45

d) um quinto de 400;

5

1
  400 = 80

e) três quintos de 600;

5

3
  600 = 360

f) dois décimos de 700;

10

2
  700 = 140

g) um sexto de 72;

6

1
  72 = 12

h) vinte centésimos de 500.

100

20
  500 = 100

   2 __ 
3
    18  12
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6. As frações do relógio: calcule as frações in-

dicadas e dê a resposta em minutos.

©
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ty

 Im
ag

es

a)  
1

4
 de 1 hora:

15 minutos

b)  
1

3
 de 1 hora:

20 minutos

c)  
1

5
 de 1 hora:

12 minutos

d)  
1

6
 de 1 hora:

10 minutos

e)  
3

4
 de 1 hora:

45 minutos

f)  
2

3
 de 1 hora:

40 minutos

g)  
2

5
 de 1 hora:

 24 minutos

h)  
5

6
 de 1 hora:

50 minutos

i)  
1

3
 de 2 horas:

40 minutos

j)  
1

8
 de 2 horas:

15 minutos

c)  15 minutos:

4

1
 hora

d)  1 minuto:

60

1
 hora

e)  50 minutos:

6

5
 hora

f)  20 minutos:

3

1
 hora

g)  25 minutos:

12

5
 hora

h)  36 minutos:

5

3
 hora

Adição e subtração de frações

Também podemos recorrer à língua mater-

na para construir o significado dessas opera-

ções. Os alunos devem entender que, no caso 

de frações com o mesmo denominador, essas 

operações podem se reduzir a uma operação 

entre números naturais.

Um aluno que se depara, pela primeira 

vez, com a operação 2

7

4

7
+  não teria restri-

ções para efetuar a soma dos numeradores e 

dos denominadores, obtendo como resultado 

a fração 6

14
. Esse equívoco ocorre porque ele 

se apoia em seu conhecimento anterior das 

operações no campo dos naturais.

Contudo, se a mesma operação fosse ex-

pressa em linguagem mista (parte numérica e 

parte literal), ele teria mais facilidade para com-

preender que o resultado final seria diferente:

2 sétimos + 4 sétimos = 6 sétimos

 

2
7  

+
 

4
7  

=
 

6
7

7. Escreva a que fração de hora cor-

respondem os minutos:

a)  30 minutos:

2

1
 hora

b)  10 minutos:

6

1
 hora
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Por meio da linguagem mista, a operação pas-
sou a ser lida como uma soma entre equivalentes, 
tão natural quanto efetuar a soma de 2 laranjas 
com 4 laranjas. A ideia é que os denominadores 
constituem o referencial de equivalência que per-
mite realizar uma operação entre frações como se 
fosse uma operação entre números naturais.

O mesmo se aplica no caso da subtração:

11 oitavos – 6 oitavos = 5 oitavos

 

11
8  

–
 

6
8   

5
8

E o que ocorre quando os denominadores 

são diferentes? Usando a linguagem mista, o 

aluno poderá perceber que não se trata mais 

de uma operação entre equivalentes:

3 quartos + 5 sétimos = ?

Para que essa operação se realize, é preciso 
transformar os quartos e os sétimos em um de-
nominador comum. O primeiro múltiplo comum 
entre 4 e 7 é 28. Usando o conceito de equiva-
lência de frações, é possível transformar ambas as 
frações em frações equivalentes com o denomi-
nador comum igual a 28. Multiplicando o nume-
rador e o denominador da primeira fração por 7 
e da segunda por 4, transformamos a soma ante-
rior em uma operação entre equivalentes:

3 quartos + 5 sétimos = +
3
4

5
7

=

3  7 vinte e oito avos + 5  4 vinte e oito avos = 
3 7

4 7

5 4

7 4

⋅

⋅

⋅

⋅
+ =

21 vinte e oito avos + 20 vinte e oito avos =
21
28

20
28

+  =

41 vinte e oito avos = 41

28

O mesmo ocorre no caso da subtração:

3 quintos – 2 oitavos = 3

5
 – 2

8
 =

24 quarenta avos – 10 quarenta avos = 24

40
 – 10

40
 =

14 quarenta avos = 14

40

Como vimos, o uso da linguagem mista pode 
contribuir para que o aluno entenda o signifi-
cado das operações entre frações, apoiando-se 
no conhecimento anterior sobre números natu-
rais e no conceito de equivalência entre frações. 
A partir daí, o professor pode propor que o 
aluno realize as operações usando somente a 
representação fracionária.

8. Efetue as operações e dê  

o resultado em linguagem  

mis ta. Em seguida, escreva a 

ope ração na forma fracionária:

Exemplo: 3 quintos + 4 quintos = 7 quintos

3

5  + 
4

5  = 
7

5

a) 5 sétimos + 6 sétimos =

7

5

7

6
+ =

7

11
 

b) 2 terços + 8 terços =

3

2

3

8
+ =

3

10  

c) 15 décimos – 6 décimos =

10

15

10

6
– =

10

9
 

d) 18 quinze avos – 3 quinze avos =

15

18

15

3
– =

15

15
= 1 

e) 1 quarto + 5 quartos = 

4

1

4

5
+ =

4

6
=

2

3
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9. Escreva duas frações equivalentes à fração 

dada em linguagem mista:

Exemplo: 2 terços = 4 sextos = 6 nonos

a) 1 quinto = 2 décimos = 3 quinze avos

10.  Efetue as operações conforme o exemplo:

Linguagem mista Forma fracionária

3 quartos + 5 sétimos = 4
3

7
5+

 
=

3  7 vinte e oito avos + 5  4 vinte e oito avos = 28
3  7

+
28

5  4 
 
=

21 vinte e oito avos + 20 vinte e oito avos = 28
21

28
20+

 
=

41 vinte e oito avos
28
41

a) 2 quintos + 1 quarto =

Linguagem mista Forma fracionária

2 quintos + 1 quarto =
5

2

4

1
+

 
=

2  4 vinte avos + 1  5 vinte avos =
20

2  4
+

20

1  5

 
=

8 vinte avos + 5 vinte avos =
20

8

20

5
+

 
=

13 vinte avos
20

13

b) 10 terços + 5 oitavos =

Linguagem mista Forma fracionária

10 terços + 5 oitavos =
3

10

8

5
+

 
=

10  8 vinte e quatro avos + 5  3 vinte e quatro avos =
24

10  8
+

24

5  3

 
=

80 vinte e quatro avos + 15 vinte e quatro avos = 
24

80

24

15
+

 
=

95 vinte e quatro avos
24

95

b) 3 oitavos = 6 dezesseis avos = 9 vinte e quatro avos

c) 7 décimos = 14 vigésimos = 70 centésimos

d) 7 sextos = 14 doze avos = 21 dezoito avos

e) 20 centésimos = 2 décimos = 1 quinto



54

c) 5 meios – 2 quintos =

Linguagem mista Forma fracionária

5 meios – 2 quintos =
2

5

5

2
–

 
=

5  5 décimos – 2  2 décimos =
10

5  5
–

10

2  2

 
=

25 décimos – 4 décimos =
10

25

10

4
–

 
=

21 décimos
10

21

d) 15 quartos – 7 décimos =

Linguagem mista Forma fracionária

15 quartos – 7 décimos =
4

15

10

7
–

 
=

15  10 quarenta avos – 7  4 quarenta avos =
40

15  10
–

40

7  4

 
=

150 quarenta avos – 28 quarenta avos =
40

150

40

28
–

 
=

122 quarenta avos
40

122

Considerações sobre a avaliação

Ao final desta Situação de Aprendizagem, 

espera-se que os alunos tenham se apropria-

do dos principais fundamentos da equivalên-

cia entre frações e das operações de adição 

e subtração envolvendo frações com deno-

minadores diferentes. Assim, as atividades 

de avaliação devem levar em conta algumas 

expectativas mínimas de aprendizagem, re-

lativas às unidades 7 e 8 deste Caderno.  

Espera-se que eles sejam capazes de:

Unidade 7: equivalência de frações.

 Compreender a ideia de equivalência no 

âmbito das frações.

 Comparar frações com denominadores 

diferentes usando o raciocínio lógico ou 

por meio de frações equivalentes.

Unidade 8: operações com frações.

 Compreender o significado do cálculo 

da fração de um número natural.

 Compreender o significado e saber rea-

lizar operações de adição e subtração 

de frações.
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Roteiro para aplicação da Situação 
de Aprendizagem 5

Conhecendo o soroban

O primeiro passo é apresentar o soroban 

para os alunos e explicar o seu funcionamento.  

Pergunte aos alunos se eles sabem o que é um 

ábaco, para que serve e como funciona. Se 

eles não souberem, o professor pode desenhar 

um ábaco na lousa e mostrar os princípios de 

funcionamento. Em seguida, fale da diferença 

entre o ábaco tradicional e o soroban. Se for 

possível, mostre um soroban original para os 

alunos. A seguir, apresentamos as principais 

características desse instrumento.

O objetivo principal desta Situação de 

Aprendizagem é aprofundar o conhecimento 

dos números decimais por meio de uma ati-

vidade com o soroban, o ábaco japonês. Por 

ter uma estrutura similar à do sistema de nu-

meração decimal, o uso do ábaco favorece a 

compreensão do significado dos valores posi-

cionais desse sistema, incluindo não apenas a 

parte inteira, mas também os submúltiplos da 

unidade (décimos, centésimos, milésimos). É 

importante considerar que o uso de números 

com vírgula não é uma novidade completa 

para os alunos, em virtude do contato que eles 

têm com essa notação em situações do coti-

diano: preços, dinheiro, medidas de compri-

mento, massa, temperatura etc.

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 5 
O SOROBAN E OS NÚMEROS DECIMAIS

Conteúdos e temas: números decimais; agrupamento; valor posicional.

Competências e habilidades: compreender a estrutura do sistema de numeração decimal e 
a representação dos submúltiplos da unidade; ler e escrever números decimais; representar 
números decimais no ábaco.

Sugestão de estratégias: construção e uso de um ábaco (soroban) para representar nú-
meros na forma decimal.

Soroban, o ábaco japonês

Soroban é o nome do ábaco japonês. O ábaco é um dos instrumentos de cálculo e 

registro numérico mais antigos da história da humanidade. Ele foi utilizado por 

diversos povos e civilizações, entre eles os babilônios, os romanos, os árabes e os chineses. 

Não se sabe ao certo quando o ábaco foi inventado, embora haja indícios de que os babi-

lônios já utilizavam esse instrumento desde o século III a.C. Na China, o ábaco surgiu por 

volta do século XIII, com o nome de suan-pan, que significa “tábua de contar”.
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O soroban é uma versão adaptada pelos japoneses do suan-pan chinês. Uma das princi-

pais vantagens desse instrumento em relação aos outros ábacos é o menor número de peças 

utilizadas para registrar os números. Além disso, ele foi utilizado não apenas para contar e 

registrar números, mas também para realizar operações aritméticas, como adição subtra-

ção, multiplicação, divisão e extração de raiz quadrada.

O desenvolvimento das técnicas 

de cálculo propiciou grande rapidez 

na realização de operações aritméti-

cas. Em alguns casos, o cálculo com 

soroban chega a ser mais rápido do 

que com a calculadora. As crianças 

japonesas aprendem a manusear o so-

roban na escola, a partir dos 5 anos 

de idade. Ainda hoje, no Japão, é 

comum observarmos seu uso por co-

merciantes locais. 

A estrutura do soroban é muito semelhan-

te à do sistema de numeração decimal. Cada 

haste vertical representa uma casa decimal. 

As unidades estão representadas no centro, 

onde aparece o sinal . . À esquerda, estão 

localizadas as casas dos múltiplos da unida-

de (dezena, centena, milhar etc.). À direita, os 

submúltiplos ou divisões da unidade (décimo, 

centésimo, milésimo etc.), conforme mostra a 

figura a seguir.
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3 ichidama tocando o hari das unidades

Diferentemente do ábaco tradicional, o  

soroban não necessita de dez peças em cada 

haste para representar os algarismos de um 

número. Cada haste possui somente cinco pe-

ças: uma valendo cinco e as demais, um. Desse 

modo, podemos representar os algarismos de 0 

a 9 com menos peças por haste.

A haste horizontal central, chamada hari, 

divide o soroban em duas partes. Na parte in-

ferior de cada haste vertical existem quatro 

peças chamadas ichidama, que valem uma 

unidade cada uma delas. O termo ichi em ja-

ponês significa “um”, e dama significa “peça”. 

Na parte superior, encontra-se apenas uma 

peça por haste, chamada godama (go é o nú-

mero cinco em japonês), que vale 5 unidades.

Para uma peça representar valor, ela deve 
estar em contato com o hari ou encostada em 
outra peça que está em contato com o hari. 
Assim, se em uma haste vertical nenhuma das 
peças estiver em contato com o hari, o valor 
registrado nessa casa será zero. Se houver dois 
ichidama e um godama deslocados de forma a 
entrar em contato com o hari na casa das uni-
dades, então o valor registrado será 7. A mes-
ma configuração na casa das dezenas valerá 70. 
Na casa dos centésimos, 7 centésimos. Vejamos 
alguns exemplos de representação de números 
no soroban. Para facilitar a leitura, as peças em 
contato com o hari estarão pintadas de preto. 

 A representação do número 3:

 A representação do número 28:

3 ichidama e 1 godama tocando o hari  
das unidades: 3 + 5 = 8 unidades

2 ichidama tocando o hari das dezenas: 
2  10 = 20 unidades

20 + 8 = 28
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 E a representação do número decimal 703,15:

1 godama e 2 ichidama 
tocando o hari das 
centenas: (5 + 2) 100 =  
700 unidades

Nenhuma peça tocando 
o hari das dezenas

1 ichidama tocando o 
hari dos décimos: 0,1

1 godama tocando o hari 
dos centésimos: 0,05

3 ichidama tocando o hari das unidades: 3

700 + 3 + 0,1 + 0,05 = 703,15

Professor, para melhor aproveitamento das 

atividades propostas, recomenda-se a constru-

ção de um soroban para cada aluno. Isso pode 

ser feito de maneira simples, utilizando mate-

riais domésticos. Oriente-os na realização dessa 

tarefa, conforme os passos explicitados a seguir 

(presentes também no Caderno do Aluno).

Construindo um soroban

Para construir um soroban com 7 hastes, 
indo do milhar até o milésimo, usaremos:

 uma caixa de papelão de, aproximada-

mente, 30 cm de comprimento e 20 cm 

de largura, para servir de estrutura do 

soroban (pode ser uma caixa de sapatos);

 de 6 a 8 canudinhos de plástico, para fa-

zer os ichidama e os godama;

 8 palitos de madeira para churrasco (ou 

fio de barbante), para fazer 7 hastes ver-

ticais e 1 hari.

Etapas:

 meça o comprimento da parte frontal 

da caixa e calcule a distância necessária 

para fixar 7 hastes igualmente espaça-

das entre si (
1

8
 do comprimento). Em 

seguida, faça 7 furos nas partes frontal e 

posterior da caixa, cerca de 2 cm abaixo 

da borda superior;
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 corte os canudos em 35 pedaços de igual 

tamanho (aproximadamente 2 cm), para 

fazer 28 ichidama e 7 godama;

 insira 4 ichidama e 1 godama em cada 

haste e as 7 hastes verticais nos furos fei-

tos na caixa;

 em seguida, coloque o hari pelos furos 

laterais, tomando o cuidado de separar 

os ichidama dos godama;

Professor, é importante considerar que, no 

processo de construção do soroban, os alunos 

desenvolverão algumas habilidades, além de 

trabalhar com outros conhecimentos mate-

máticos. Por exemplo, para construir as 7 has-

tes verticais com os palitos de churrasco, eles 

devem descobrir qual é o espaço mínimo que 

deve haver entre cada furo, de modo que o es-

paçamento seja igual de uma haste para outra. 

A descoberta desse espaçamento pode ser co-

locada como uma primeira tarefa de constru-

ção. Nessa etapa, é importante que o professor 

oriente o processo de medida e os cálculos, pois 

os alunos ainda não dominam plenamente as 

operações com números decimais. Uma opção 

é trabalhar com a medida em milímetros e com 

valores inteiros aproximados.

 faça o sinal . . na região da caixa acima 

da haste central, que representará a casa 

das unidades. À esquerda desse sinal fi-

carão as hastes das dezenas, centenas e 

milhares. À direita, ficarão as hastes dos 

décimos, centésimos e milésimos.

O soroban construído deve ficar parecido 

com o da figura apresentada a seguir:

 meça o comprimento da parte lateral da 

caixa e calcule a distância em que será 

fixado o hari (
3

4
 do comprimento). 

Faça um furo de cada lado da caixa, 2,5 
cm abaixo da borda superior;
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1. Registre no soroban os números representados nas figuras. Em seguida, de-

termine qual é o número, indicando o valor posicional em cada haste, como no 

exemplo a seguir:

100 +80 + 0 + 0,2 = 180,2

a)

23,5

b)

1,05

c)

500,1

d)

40,862
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2. Registre os números a seguir no soroban. Posteriormente, desenhe os ichidama e/ou godama 

que representam esses números nas figuras:

e) 

2 680,4

Pintar 1 godama e 2 ichidama na casa das dezenas, 1 godama e 1 ichidama na casa das unidades e 1 godama 

e 3 ichidama na casa dos décimos.

a) 76,8

b) 305,29

Pintar 3 ichidama na casa das centenas, 1 godama na casa das unidades, 2 ichidama na casa dos décimos e  

1 godama e 4 ichidama na casa dos centésimos.

c) 0,0015

Pintar 1 ichidama na casa dos milésimos e 1 godama na casa dos décimos de milésimos.
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Professor, é importante destacar para os 

alunos a ideia de que cada haste vertical do  

soroban pode representar, no máximo, 9 unida-

des. A representação de 10 ou mais uni dades se 

faz por meio da transformação de 10 unidades 

em 1 unidade com valor posicional equivalente 

a 10 vezes o valor de cada unidade anterior. É a 

mesma lógica que orienta a representação dos 

naturais, em que a dezena equivale a 10 uni-

dades; a centena a 10 dezenas; o milhar a 10 

centenas, e assim por diante. No caso dos sub-

múltiplos da unidade, a ideia de equivalência 

permanece: a unidade equivale a 10 décimos; o 

décimo a 10 centésimos; o centésimo a 10 milé-

simos, e assim por diante.

Exemplo: representar 25 décimos no soroban.

Não é possível representar os 25 dé-

cimos apenas com a haste dos décimos. 

Como 10 décimos equivalem a 1 unidade,  

representam-se 25 décimos com 2 ichidama 

na casa das unidades e 1 godama na casa dos 

décimos, como mostra a figura a seguir: 

d) 1 501,51

Pintar 1 ichidama na casa dos milhares, 1 godama na casa das centenas, 1 ichidama na casa das unidades, 1 goda-

ma na casa dos décimos e 1 ichidama na casa dos centésimos.

e) 987,654

Pintar 4 ichidama e 1 godama na casa das centenas, 3 ichidama e 1 godama na casa das dezenas, 2 ichidama 

e 1 godama na casa das unidades, 1 ichidama e 1 godama na casa dos décimos, 1 godama na casa dos centé-

simos e 4 ichidama na casa dos milésimos.
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3. Registre os números a seguir no soroban. Posteriormente, desenhe os ichidama  

e/ou godama  que representam esses números nas figuras:

a) 0,12

b) 2,34

4. Registre os seguintes números decimais no soroban. Depois, fazendo as transformações neces-
sárias, escreva cada um desses números utilizando apenas algarismos:

Como 10 centésimos equivalem a 1 décimo, representar 1 ichidama na casa dos décimos e 2 ichidamas 

na casa dos centésimos. (0,12)

c) 13,7

d) 0,031

a) 12 centésimos =
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b) 55 dezenas =

Como 50 dezenas equivalem a 5 centenas, representar 1 godama na casa das centenas e 1 godama na casa 
das dezenas. (550)

c) 118 décimos =

Como 100 décimos equivalem a 10 unidades ou 1 dezena e 10 décimos equivalem a 1 unidade, representar 

1 ichidama na casa das dezenas, 1 ichidama na casa das unidades e 1 godama e 3 ichidama na casa dos 

décimos. (11,8)

d) 40 centésimos =

Como 40 centésimos equivalem a 4 décimos, representar 4 ichidamas na casa dos décimos. (0,40)

e) 50 milésimos =

Como 50 milésimos equivalem a 5 centésimos, representar 1 godama na casa dos centésimos. (0,05)

5. Efetue as operações indicadas a seguir no soroban. Depois, registre o resultado obtido nas 

figuras. (Observação: faça as operações no próprio soroban.)
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Considerações sobre a avaliação

Ao final desta Situação de Aprendizagem, 

espera-se que os alunos tenham conseguido 

aprofundar seu conhecimento com relação 

às representações numéricas no sistema deci-

mal e ao valor posicional dos algarismos, ou 

seja, o valor que cada algarismo assume de-

pendendo da casa que ocupa. Incluem-se nes-

se processo os múltiplos e submúltiplos da 

unidade. A opção pelo uso do soroban para  

introduzir os números decimais decorre da facili-

dade de visualização das casas decimais que esse 

instrumento proporciona. Além disso, sua cons-

trução envolve uma série de procedimentos de 

medida e operações que remetem à necessidade 

do uso de números fracionários ou decimais. 

A avaliação da aprendizagem pode ser feita 

ao longo da aplicação das atividades. O professor  

a) 1 234,56 + 1 111,11 =

2      3       4       5,      6      7

b) 543,21 + 555,55 =

1      0       9       8,      7       6

e) 987,65 – 555,55 =

4       3       2,     1

d) 1 234,56 – 1 111,11 =

1      2       3,     4       5

c) 456,78 + 511,51 =

9       6       8,      2       9
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 6 
EQUIVALÊNCIAS E OPERAÇÕES COM DECIMAIS

deve avaliar se os alunos estão conseguindo re-

presentar adequadamente os números decimais 

no soroban. Uma dificuldade que pode surgir é 

em relação à sequência das casas decimais: ..., 

centenas, dezenas, unidades, décimos, centési-

mos, ... Nesse caso, o professor pode retomar a 

ordem das casas decimais chamando a atenção 

dos alunos para as regularidades da sequência: à 

esquerda da unidade, as três primeiras casas são 

dezena, centena e milhar, cujos prefixos remetem 

à ideia de 10, 100 e 1 000; o mesmo acontece à 

direita da unidade, em que as três primeiras casas 

são décimos, centésimos e milésimos. Mostre aos 

alunos que essa similaridade continua na nomen-

clatura das casas, tanto à direita como à esquer-

da: dezena de milhar e décimos de milésimos etc. 

Conteúdos e temas: números decimais; frações decimais; múltiplos e submúltiplos da unidade; 
operações com decimais: adição e subtração. 

Competências e habilidades: compreender a estrutura dos múltiplos e submúltiplos do siste-
ma decimal; reconhecer a correspondência entre frações decimais e a notação decimal; saber 
decompor, comparar e ler números decimais; compreender as equivalências entre números 
decimais; efetuar transformações: décimos em centésimos, unidades em milésimos etc.; saber 
efetuar operações de adição e subtração com números decimais.

Sugestão de estratégias: resolução de atividades e exercícios envolvendo transformações, equi-
valências e operações com números decimais; uso da linguagem mista e de figuras geométri-
cas para representar números decimais.

Roteiro para aplicação da Situação 
de Aprendizagem 6

Após a atividade com o soroban, de-

vemos aprofundar o estudo dos números 

decimais. É importante reforçar a ideia de 

que o sistema de numeração decimal englo-

ba tanto os números naturais como alguns 

números com vírgula (que pertencem ao 

conjunto dos racionais, serão estudados na  

6a série/7o ano). Em ambos os casos, a re-

presentação é feita com base em agrupa-

mentos de 10 unidades. Por essa razão, o 

sistema é chamado de decimal. 

Anteriormente, exploramos a relação entre 

os números naturais e os processos de contagem. 

Em seguida, problematizamos a necessidade de 

representar quantidades não inteiras em proces-

sos de medida por meio da representação fracio-

nária. O uso de frações possibilitou a ampliação 

do campo numérico conhecido dos alunos dos 

naturais para os racionais. 

A simples divisão entre dois números natu-

rais pode constituir uma boa justificativa para 

a necessidade do uso de números não inteiros.  

Ao dividirmos 6 por 5, obtemos quociente 1 

e resto 1. Dentro do campo dos naturais, tal  
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operação não poderia prosseguir, uma vez que 

não podíamos dividir 1 por 5. Com a introdução 

dos números racionais, o resultado dessa divisão 

pode ser escrito como 
6

5
 ou 1

1

5
. Se transformar-

mos 
1

5
 em uma fração equivalente de denomi-

nador 10, o resultado da divisão passa a ser 1
2

10
.  

Em notação decimal, esse resultado é escrito 

como 1,2, ou seja, 1 inteiro e 2 décimos. 

A grande virtude da notação decimal é 

que ela sintetiza a representação numéri-

ca inteira e fracionária em uma só. O uso da  

vírgula do lado direito da unidade possibilita 

a separação da escrita de um número em duas  

partes: a parte inteira (à esquerda), representan-

do os múltiplos da unidade (dezena, centena,  

milhar etc.), e a parte não inteira (à direita),  

representando os submúltiplos da unidade (déci-

mo, centésimo, milésimo etc.).

Com relação à parte não inteira, é impor-

tante mostrar aos alunos a relação entre as ca-

sas decimais e as frações decimais. O décimo 

corresponde à divisão da unidade por dez, ou 

seja, à fração decimal 
1

10
. A tabela a seguir 

mostra a correspondência entre as quatro pri-

meiras casas decimais e as frações decimais:

Submúltiplos  
da unidade

Décimo Centésimo Milésimo
Décimo de
milésimo

...

Fração
decimal

1
10 

1
100 

1
1 000

1
10 000 ...

Notação
decimal

0,1 0,01 0,001 0,0001 ...

Usaremos, nas atividades a seguir, uma lin-

guagem mista, parte numérica, parte literal. Por 

exemplo: 5 décimos, 105 milésimos, 20 dezenas, 

e assim por diante. A linguagem mista é frequen-

temente usada nos jornais e revistas para facilitar 

a compreensão do leitor: 5 milhões de reais, 20 

toneladas, 40 bilhões de dólares etc. 

O uso da linguagem materna favorece a 
compreensão das equivalências entre frações 
decimais e números decimais, bem como re-
presentações de quantidades por diferentes 
submúltiplos da unidade, o que implica repre-

sentações decimais distintas. A fração 
5

100
 

(escreve-se 5 centésimos) equivale a cinco 

“pacotes” de um centésimo. Na representação 

decimal, o número 5 ocupa a casa dos cen-

tésimos: 0,05. Do mesmo modo, a leitura do 

número 0,008 como 8 milésimos indica que o 

numerador, 8, e o denominador, 1 000, corres-

pondem à fração 
8

1 000
 . 

Quando o numerador da fração decimal 

for um número maior do que 10, o registro 

do número ocupará mais de uma casa deci-

mal. Por exemplo: a fração 
12

100  , 12 centési-

mos, equivale a 12 “pacotes” de 1 centésimo 

ou 1 pacote de 1 décimo e 2 pacotes de 1 cen-

tésimo. Assim, ela deve ser escrita como 0,12.
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Fração decimal Linguagem mista
Notação decimal

Unidade Décimo Centésimo Milésimo

a)
9

10
9 décimos 0, 9

b)
100

7
7 centésimos 0, 0 7

c)
3

1 000
3 milésimos 0, 0 0 3

d)
100

25
25 centésimos 0, 2 5

e)
17

1 000
17 milésimos 0, 0 1 7

f)
10

36
36 décimos 3, 6

g)
1 000

725
725 milésimos 0, 7 2 5

h) 1
 

25

100
1 unidade e 25 centésimos 1, 2 5

i)
100

125
125 centésimos 1, 2 5

j)
1 000

200
200 milésimos 0, 2

k)
2

10
2 décimos 0, 2

Frações e números decimais

1. Complete a tabela a seguir, obedecendo à correspondência entre fração decimal, 

linguagem mista e notação decimal.
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Observação: chame a atenção dos alunos 

para as respostas dos itens h e i, j e k, que 

mostram diferentes formas de se representar o 

mesmo número decimal. 

Uma maneira de aprofundar o significado 

da notação decimal é por meio da decomposi-
ção de um número em parcelas de acordo com 

o valor posicional dos algarismos. Isso pode 

ser feito tanto com números decimais como 

com frações decimais. 

O número decimal 2,358, por exemplo,

pode ser escrito como 2 + 
3

10
 + 

5

100
 + 

8

1 000
, 

ou seja, 2 unidades, 3 décimos, 5 centésimos 

e 8 milésimos. Em notação decimal, essa de-

composição seria: 2 + 0,3 + 0,05 + 0,008.

2 unidades

+

3 décimos

+

5 centésimos

+

8 milésimos

2. Decomponha os seguintes números deci-

mais usando linguagem mista, fracionária 

e decimal, como mostra o exemplo:

0,35 = 3 décimos + 5 centésimos =

= 
3
10

 + 
5

100
 = 0,3 + 0,05

a) 1,2 =

1 unidade + 2 décimos = 1 + 
10

2
 = 1 + 0,2

b) 0,013 =
1 centésimo + 3 milésimos = 

= 
100

1
 + 

1 000

3
 = 0,01 + 0,003

c) 0,308 =

3 décimos + 8 milésimos = 

= 
10

3
 + 

1 000

8
 = 0,3 + 0,008

d) 3,456 =
3 unidades + 4 décimos + 5 centésimos + 

+ 6 milésimos = 3 + 
10

4
 + 

100

5
 + 

1 000

6
 = 

= 3 + 0,4 + 0,05 + 0,006

e) 0,5208 =
5 décimos + 2 centésimos + 8 décimos de  

milésimos = 
10

5
 + 

100

2
 + 

10 000

8
 =  

= 0,5 + 0,02 + 0,0008

Vejamos, agora, a equivalência entre núme-

ros decimais. Do mesmo modo que existem 

classes de frações equivalentes, podemos fa-

lar em números decimais equivalentes. Como 

vimos anteriormente, a própria estrutura do 

sistema decimal remete à ideia de equiva-

lência: 1 décimo equivale a 10 centésimos,  

e 1 centésimo equivale a 10 milésimos. Portanto,  

1 décimo equivale a 100 milésimos, e assim 

por diante. Essas relações de equivalência 

podem ser expressas em frações decimais ou 

números decimais.
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As frações decimais equivalentes são obti-

das multiplicando-se (ou dividindo-se) o nu-

merador e o denominador por potências de 

10, 100, 1 000 etc. Assim, 2

10  
= 20

100 
= 200

1 000 
...

Na notação decimal, quando acrescenta-

mos zeros à direita do último algarismo da 

parte decimal, o valor do número não se alte-

ra. Por exemplo: 0,2 (dois décimos) é o mesmo 

que 0,20 (dois décimos mais zero centésimo). 

Portanto, os números 0,5; 0,50 e 0,500 são de-

cimais equivalentes. 

Uma estratégia interessante para ampliar o 

significado das equivalências entre os núme-

ros decimais é por meio da representação da 

uni dade, do décimo e do centésimo como figu-

ras geo métricas. Considerando um quadrado 

grande como a unidade, podemos dividi-lo em  

10 partes iguais para obtermos os décimos (re-

tângulos) e em 100 partes para obtermos os 

centésimos (quadrado menor), como ilustra-

do a seguir:

Frações equivalentes e números decimais equivalentes

Linguagem
mista

1
décimo

= 10 centésimos = 100 milésimos =
1 000 décimos 
de milésimos

...

Fração
decimal

1

10
=

100

10
=

1 000

100
=

10 000

1 000
...

Número
decimal

0,1 = 0,10 = 0,100 = 0,1000 ...

1 unidade

1 décimo

1 centésimo

3. Complete a tabela a seguir.

Essa mesma equivalência, ilustrada ante-

riormente, pode ser explorada, mais concreta-

mente, com o auxílio do material dourado em 

sala de aula.
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4. Escreva em linguagem mista e na forma de-

cimal os números representados pelas figuras 

da tabela, tendo como referência as seguintes  

Figura Linguagem mista Notação decimal

a)
2 unidades e 3 décimos 2,3

b) 2 unidades e 3 centésimos 2,03

c) 1 unidade, 6 décimos e 

2 centésimos
1,62

d)
24 centésimos 0,24

e)
2 décimos e 4 centésimos 0,24

f)
7 décimos 0,7

g) 67 centésimos 0,67

representações: o quadrado maior repre-

senta a unidade, o retângulo representa o 

décimo e o quadrado menor, o centésimo. 



72

Comentários: em relação a esta ativida-

de, alguns aspectos merecem ser destaca-

dos. Nos itens d e e, as figuras representam 

o mesmo número decimal, 0,24, reforçando 

a ideia de equivalência apresentada ante-

riormente. Nos itens f e g, a comparação  

vi sual entre as figuras mostra que 7 décimos 

é maior que 67 centésimos. 

Por meio dessas figuras, o aluno poderá 

observar com facilidade as relações de equiva-

lência entre submúltiplos da unidade: 

A atividade a seguir trabalha relações de 

equivalências entre submúltiplos da unidade e 

ajuda os alunos a se familiarizarem com essas 

transformações. 

5. Preencha a tabela a seguir obe-

decendo à equivalência entre os 

submúltiplos da unidade. Use fra-

ções para indicar o fracionamento da unidade.

Quanto vale em unidades em décimos em centésimos em milésimos 

1 unidade 1 10 100 1 000

1 décimo
10
1

1 10 100

1 centésimo 100
1

10
1

1 10

1 milésimo
1 000

1
100
1

10
1

1

O conhecimento dessas relações de equi-

valência será importante para os alunos rea-

lizarem operações com números decimais.  

O próprio algoritmo da divisão implica o 

conhecimento dessas relações. Por exem-

plo: na divisão de 17 por 5, obtemos como  

1 inteiro 10 décimos 100 centésimos

=

=

=

=

1 décimo 10 centésimos

=

=
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quociente 3 unidades e, como resto, 2 unidades.  

Como o resto é menor que o divisor, trans-

formamos as 2 unidades em 20 décimos e 

fazemos a divisão por 5, acrescentando uma 

vírgula no quociente para indicar que o resul-

tado será 4 décimos.

  17 5

 20 3,4

A próxima atividade explora algumas 

transformações entre números decimais. 

Mostre aos alunos que, para passar de uma 

casa decimal para outra casa à direita, efe-

tua-se uma multiplicação. Quando passa-

mos para uma casa à esquerda, efetua-se 

uma divisão. Exemplos:

 5 décimos para centésimos:

1 décimo  = 10 centésimos

5 décimos = 5  10 centésimos

5 décimos = 50 centésimos 

 200 milésimos para décimos:

1 milésimo = 
1

100
 décimos

200 milésimos = 200 ÷ 100 décimos

200 milésimos = 2 décimos

6. Faça as transformações solicitadas:

a) 25 décimos =  250  centésimos

b)  6 unidades =  60  décimos

c)  3 unidades =  300  centésimos

d)  50 centésimos =  5  décimos

e)  1 200 centésimos =  12  unidades

f) 2 dezenas =  200  décimos

g) 150 décimos =  15  unidades

Professor, com base nas transformações estu-

dadas nas atividades anteriores, pode-se discutir 

com os alunos os procedimentos de multiplica-

ção e divisão de um número decimal por múlti-

plos de 10. Eles já conhecem bem o que acontece 

quando multiplicamos ou dividimos um núme-

ro natural por 10. Na multiplicação, eles acres-

centam um zero à direita do número; na divisão, 

retiram um zero da direita do número:

25  10 = 250

400 ÷ 10 = 40

O significado desse procedimento está relacio-

nado à própria construção do sistema decimal, 

pois o valor de cada posição à esquerda é 10 vezes 

maior do que a posição que está sendo conside-

rada, ou seja, o valor posicional dos algarismos 

se altera. O mesmo raciocínio pode ser aplicado 

quando operamos com números não inteiros: 

a multiplicação por 10 eleva o valor posicional 

dos algarismos, deslocando-os uma casa decimal 

para a esquerda. Por exemplo: 

2 décimos  10 = 2 unidades ou 0,2  10 = 2

12 centésimos  10 = 12 décimos ou 0,12  10 = 1, 2

A multiplicação por 100 implica um deslo-

camento dos algarismos de 2 casas; por 1 000, 

de 3 casas, e assim por diante. Exemplos:

5 milésimos  100 = 5 décimos ou 

0,005  100 = 0,5
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Multiplicação e divisão por 10, 100, 1 000, ...

7. Escreva em linguagem mista 

e efetue as operações, confor-

me exemplo a seguir: 

0,012  10 =  12 milésimos  10 =

= 12 centésimos = 0,12

a) 0,38  10 = 

38 centésimos  10 = 38 décimos = 3,8

b) 5,4 ÷ 100 = 

54 décimos ÷ 100 = 54 milésimos = 0,054

c) 0,072  100 = 

72 milésimos  100 = 72 décimos = 7,2

13 centésimos  1 000 = 13 dezenas ou 

0,13  1 000 = 130

Do mesmo modo, a divisão por 10 implica 

o deslocamento dos algarismos uma casa para  

a direita, ou seja, atribui ao algarismo um  

valor posicional menor. Exemplos:

5 décimos ÷ 10 = 5 centésimos ou 

0,5 ÷ 10 = 0,05

2 unidades ÷ 100 = 2 centésimos ou 

2 ÷ 100 = 0,02

Contudo, na prática, verificamos que os 

alunos acabam raciocinando em termos do 

deslocamento da vírgula, ou seja, multipli-

cando um número decimal por 10, a vírgula se 

desloca 1 casa para a direita; por 100, 2 casas; 

por 1 000, 3 casas etc. Na divisão por 10, a vír-

gula se desloca 1 casa para a esquerda, e assim 

por diante. De modo geral, não há problema 

em se utilizar esse procedimento, desde que os 

alunos compreendam o que estão fazendo, ou 

seja, alterando o valor posicional dos algaris-

mos de um número. A tabela a seguir sintetiza 

as duas estratégias práticas discutidas:

Multiplicação por potências de 10 Divisão por potências de 10

Os algarismos se deslocam para a esquerda. Os algarismos se deslocam para a direita.

A vírgula se desloca para a direita. A vírgula se desloca para a esquerda.

d) 0,25 ÷ 10 = 

25 centésimos ÷ 10 = 25 milésimos = 0,025

e) 0,385  1 000 = 

385 milésimos  1 000 = 385 unidades = 385

f) 2,5 ÷ 1 000 = 
25 décimos ÷ 1 000 = 25 décimos de milésimos = 0,0025

g) 0,01  100 = 

1 centésimo  100 = 1 unidade = 1

Observação: nesta atividade, o uso da lin-

guagem mista favorece a compreensão das 

operações realizadas. No item f, por exem-

plo, a divisão de 25 décimos por 1 000 resul-

ta em 25 décimos de milésimos.
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8. Escreva os números representados nos sorobans e a operação realizada em cada etapa:

1,802

18,02

10

b) 

180,2

10

10

1 802

235

23,5

2,35

0,235

÷ 10

÷ 10

÷ 10

a) 
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b)

11. Efetue as operações indicadas, colocando 

a vírgula na posição correta e/ou acrescen-

tando zeros nos números a seguir:

a) 

9. Com base na atividade anterior, responda:

a) O que acontece com as peças do soro-

ban quando multiplicamos um número 

por 10? E por 100? E por 1000?

Ao multiplicarmos um número por 10, as peças deslocam-

-se uma casa para a esquerda. Na multiplicação por 100, elas 

deslocam-se duas casas para a esquerda. E por 1 000, três ca-

sas para a esquerda.

b) O que acontece com as peças do soro-

ban quando dividimos um número por 

10? E por 100? E por 1 000?

Ao dividirmos um número por 10, as peças deslocam-se uma 

casa para a direita. Por 100, elas deslocam-se duas casas para 

a direita. E por 1 000, três casas para a direita.

10. Preencha as tabelas efetuan-

do as operações indicadas nas 

laterais.

b) M C D U d c m

5 0 7

5 0, 7

5, 0 7

0, 5 0 7
÷ 10

÷ 10

÷ 10

M C D U d c m

1 3, 2

1 3 2 0

1, 3 2

0, 1 3 2
÷ 10

÷ 1 000

 100

M C D U d c m

0, 6 1 8

6 1 8

6 1, 8

6 1 8 0
 100

÷ 10

 1 000

M C D U d c m

0, 2 8 0

2 8

0, 0 2 8

2 8 0
 10 000

÷ 1 000

 100

4 2, 0 3
4 2 0, 3

0, 4 2 0 3
4, 2 0 3  10

÷ 1 000

 10

2 5
0, 0 2 5

2, 5
2 5 0 0

 1 000

 100

÷ 1 000

a) M C D U d c m

1, 2 8

1 2, 8

1 2 8

1 2 8 0  

 10

 10

 10

c) 

d) 

e) 
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d) 

c) 
Localização de números decimais na reta

Na próxima atividade, a ideia é trabalhar a 

localização de números decimais na reta geomé-

trica. Para introduzir essa noção, sugerimos que 

o professor proponha um trabalho inicial usan-

do uma régua graduada em milímetros. Peça 

para que os alunos localizem algumas medidas 

que envolvam números com casas decimais. Por 

exemplo: 5,4 cm, 9,3 cm, 0,7 cm, 2,1 cm.

12. Localize, na régua ilustrada 

a seguir, as seguintes medidas: 

0,7 cm; 2,1 cm; 5,4 cm; 9,3 cm.

(A unidade de medida da régua é o centí-

metro, subdividido em milímetros.)

8 1 5
0, 8 1 5

0, 0 0 8 1 5
0, 0 8 1 5  10

÷ 100

÷ 1 000

6
6 0 0 0

0, 6
0, 0 0 6

÷ 100

÷ 10 000

 1 000

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5, 6
1 2 3, 4 5 6
1 2 3 4 5 6 0

 10 000

÷ 100

÷ 10e) 

13. Sabendo que os segmentos de reta a seguir fo-

ram divididos em dez partes iguais, escreva o 

número decimal assinalado em cada item: 

a) 0 10

7 

b) 0 1

0,3

c) 0,5 0,6

0,56

d) 0,25 0,26

0,258

e) 1,35 1,45

1,39

0,7 9,32,1 5,4
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Trataremos, agora, da comparação de deci-
mais. Esse é um ponto importante a ser traba-

lhado, uma vez que alguns alunos costumam 

achar que o número 0,7 é a metade de 0,14, ou 

que 0,315 é maior que 0,4. A confusão surge 

quando os alunos comparam o número pro-

priamente dito com a quantidade de algaris-

mos. Por exemplo, o natural 1 111 é maior que 

999 pelo simples fato de ser mais extenso. Isso 

significa que ele possui pelo menos 1 algaris-

mo de valor posicional maior que todos os al-

garismos do número 999. No caso, o milhar.

Contudo, o mesmo raciocínio não vale 

para comparar números decimais menores 

que 1. Como as casas decimais à direita da 

vír gula têm valor posicional menor, a exten-

são de um número para a direita não significa, 

neces sariamente, que esse número seja maior 

que outro com menor extensão. Embora 0,315 

seja mais extenso que 0,4, ele é menor, pois 3 

décimos é menor que 4 décimos. 

Para evitar essa confusão, podemos tra-

balhar com os alunos a ideia de comparação 

entre equivalentes. Usando a linguagem mis-

ta, podemos escrever os números do exemplo 

anterior da seguinte forma: 0,315 como 315 

milésimos e 0,4 como 4 décimos. Transfor-

mando 4 décimos em 400 milésimos, a com-

paração entre os dois números fica evidente:

315 milésimos < 400 milésimos

Ao transformarmos ambos os números em 

milésimos, obtemos uma comparação entre va-

lores equivalentes aos valores dados 0,315 e 0,4.  

Vale, assim, o mesmo critério de comparação 

utilizado para os números naturais. 

Uma forma mais prática de fazer essa 

comparação consiste em completar as ca-

sas decimais com zeros à direita para que 

os números tenham a mesma extensão. As-

sim, basta compararmos as casas decimais 

de mesmo valor posicional.

Exemplo: 0,7 e 0,14

Igualando as casas decimais:  0,70 > 0,14,  

pois 7 é maior que 1.

14. Compare os números decimais 

usando os símbolos de igualdade 

ou desigualdade: < para “menor 

que”; > para “maior que”; = para “igual”.

a) 0,25 _____0,125

0,250 > 0,125

b) 3,2 _____ 3,021

 3,200 > 3,021

c)  5,123 _____ 5,13

5,123 < 5,130

d)  0,07 _____ 0,7

0,07 < 0,70

e)  0,10 _____ 0,100

0,100 = 0,100

f)  0,350 _____ 0,7

0,350 < 0,700
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Operações com decimais

A equivalência entre números decimais ser-

virá de base para fundamentar os princípios 

das operações com decimais. A ideia principal é 

a de que toda operação entre frações decimais 

ou números decimais pode ser reduzida a uma 

operação entre inteiros. No caso das frações 

decimais, é preciso que elas tenham o mesmo 

denominador, como ilustra o exemplo a seguir: 

 
2

10
 + 

5

10
 = 

7

10
              

2 décimos       mais       5 décimos        igual a        7 décimos

No caso da operação entre números decimais, é 

preciso que eles tenham o mesmo número de casas 

decimais. Escrever números que tenham o mesmo 

número de casas decimais é equivalente a escrever 

frações decimais de mesmo denominador.

 0,2 + 0,5 = 0,7

2 décimos       mais       5 décimos        igual a        7 décimos

Igualados os denominadores (nas fra-

ções) e as casas decimais, tudo se passa 

como uma operação entre números intei-

ros. Quando os denominadores das frações 

não forem iguais, deve-se obter um deno-

minador comum entre elas. 

 
2

10
 – 

5

100

2 décimos       menos       5 centésimos

Transformando 2 décimos em 20 cen-

tésimos, obtemos uma operação entre 

frações de mesmo denominador, respec-

tivamente equivalentes às duas primeiras 

frações dadas:

 
20

100  
– 

5

100 
= 

15

100

20 centésimos   menos    5 centésimos   igual a   15 centésimos

O mesmo ocorre nas operações com 

números decimais. Nesse caso, é preciso 

igualar as casas decimais, transformando a 

operação em uma soma ou subtração entre 

equivalentes.

 0,2 + 0,05

2 décimos        mais        5 centésimos

Transformando 2 décimos em 20 centési-

mos, obtemos:

0,20 + 0,05 = 0,25

20 centésimos    mais    5 centésimos    igual a    25 centésimos

O mesmo procedimento se aplica no caso 

da conta armada: igualam-se as casas deci-

mais e efetua-se a operação entre algarismos 

de valor posicional correspondente: unida-

des com unidades, décimos com décimos, 

centésimos com centésimos, milésimos com 

milésimos etc. 
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1,85 + 3,9 + 0,008 = 

 1   

 1, 8 5 0

+ 3, 9 0 0

+ 0, 0 0 8

 5, 7 5 8

U
ni

da
de
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D
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os

C
en
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m
os

M
ilé
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m

os

2 – 0,04 = 

  1 1

 2, 0 0

– 0, 0 4

 1, 9 6

U
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s

D
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os

C
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té
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m
os

15. Efetue as operações entre 

as frações decimais. Transfor-

me-as em frações equivalentes 

de mesmo denominador.

a) 
7

100
 + 

15

1 000
 =

+ =
1 000

70

1 000

15

1 000

85

b) 
3

10
 – 

18

100
 =

– =
100

30

100

18

100

12

c) 
25

100
 + 

2

10  
+ 

15

1 000
 =

+ =
1 000

250

1 000

200

1 000

465
+

1 000

15

d) 1 – 
2

100
 =

– =
100

100

100

2

100

98

e) 2 + 
7

10
 – 

35

100  
=

+ –
100

200

100

70

100

35
=

100

235

f) 12

10
 + 5

100
 – 1=

+ –
100

120

100

5

100

100
=

100

25

16. Usando a linguagem mista, faça as trans-

formações para as mesmas unidades e efe-

tue as operações. Veja o exemplo:

32 décimos + 4 centésimos =

320 centésimos + 4 centésimos = 324 centésimos

a)  8 décimos + 7 centésimos = 

80 centésimos + 7 centésimos = 87 centésimos

b)  5 milésimos + 12 centésimos = 

5 milésimos + 120 milésimos = 125 milésimos

c)  3 unidades – 18 décimos = 

30 décimos – 18 décimos = 12 décimos

d)  3 unidades – 48 centésimos = 

300 centésimos – 48 centésimos = 252 centésimos
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e)  2 unidades + 15 décimos – 240 centésimos =

200 centésimos + 150 centésimos – 240 centésimos = 110 centésimos

17. Efetue as operações a seguir, 

igualando as casas decimais e 

fazendo a conta armada:

a) 12,15 + 4,8 = 

 1 2, 1 5

+  4, 8 0

 1 6, 9 5

b) 1,58 + 2,761 = 

 1 1  

 1, 5 8 0

+ 2, 7 6 1

 4, 3 4 1

c) 5 – 0,345 =
   1 1

 5, 0 0 0

– 0, 3 4 5

 4, 6 5 5

d) 0,012 + 0,12 + 1,2 =

 0, 0 1 2

+ 0, 1 2 0

 1, 2 0 0

 1, 3 3 2

e) 3,826 – 1,03 = 

 3, 8 2 6

– 1, 0 3 0

 2, 7 9 6

Considerações sobre a avaliação

Após a realização desta Situação de 

Aprendizagem, a expectativa é que os alu-

nos compreendam o significado da repre-

sentação decimal de alguns números não in-

teiros, conheçam as relações de equivalência 

entre múltiplos e submúltiplos da unidade e 

saibam realizar operações de adição e sub-

tração entre números decimais não inteiros. 

A avaliação da aprendizagem pode ser feita 

paralelamente ao desenvolvimento das ati-

vidades. Ao final do volume, o professor po-

derá fazer uma avaliação formal contendo 

atividades similares às apresentadas nesta 

Situação de Aprendizagem, dando ênfase à 

transposição da notação decimal para a lin-

guagem mista, à decomposição de números 

decimais em parcelas, às transformações e 

às equivalências entre diferentes submúlti-

plos das unidades e às operações entre nú-

meros decimais. 
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 7 
MEDIDAS NÃO PADRONIZADAS

Roteiro para aplicação da Situação 
de Aprendizagem 7

Exploraremos a utilização de unidades não 

padronizadas para medir alguns objetos. A pri-

meira ideia que deve ser enfatizada é a de que uma 

medida envolve sempre uma comparação. Medir 

é um processo no qual duas grandezas de mes-

ma natureza são comparadas, obtendo-se como 

resultado um valor numérico. Assim, medimos 

o comprimento de um objeto comparando-o ao 

comprimento de outro objeto; a massa de um ob-

jeto comparando-a à massa de outro; o volume de 

um objeto ao volume de outro, e assim por diante. 

Como vimos anteriormente, o número obtido em 

um processo de medida nem sempre é um número 

inteiro. Em geral, as medidas não são exatas, por-

tanto, precisamos usar frações ou números deci-

mais para expressá-las com maior precisão. 

As primeiras medições foram feitas tendo 

por base o próprio corpo, ou seja, determina-

das partes do corpo: o comprimento do pé, a 

largura da mão, o tamanho do passo, a aber-

tura do palmo etc. Até hoje, é comum a uti-

lização dessas unidades para efetuar medidas 

informais, em que não haja necessidade de 

muita precisão. O juiz de futebol, por exemplo,  

mede, em passos, a distância do local da falta 

até a barreira. Da mesma forma, é comum um 

marceneiro que usa o palmo para medir (esti-

mar) o comprimento de uma ripa.

A atividade a seguir, também presente no 

Caderno do Aluno, explora algumas situações 

de medidas a partir de unidades não padroni-

zadas, isto é, cujo comprimento pode variar 

dependendo da situação.

Atividade experimental: medindo de 
diferentes maneiras

Contexto: O cavalo é um animal grande? E 

o cachorro, é pequeno? Antes de responder a 

essas perguntas, vejamos se faz sentido pergun-

tar de uma forma diferente: O cavalo é um ani-

mal pequeno? O cachorro é um animal grande? 

Ora, para responder a essas questões, precisa-

mos ter uma referência. Veja as figuras a seguir:
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Conteúdos e temas: unidades de medida não convencionais. 

Competências e habilidades: compreender os processos de medida como uma comparação 
entre grandezas de mesma natureza; realizar medidas usando unidades não padronizadas.

Sugestão de estratégias: proposição de atividade experimental envolvendo medições que to-
mem como unidade-padrão partes do corpo humano ou objetos do cotidiano.
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O cachorro é grande quando comparado a 

um rato, mas pequeno em relação ao cavalo.

E o cavalo é pequeno quando comparado 

à girafa.

Para determinar se um objeto é grande ou pe-

queno, é preciso compará-lo com outro. Essa é a 

ideia básica do que chamamos de medida. Medir 

é um processo de comparação entre uma grande-

za e outra, cujo resultado pode ser expresso por 

um número. Alguns exemplos de grandezas são: 

comprimento, peso, tempo, velocidade etc.

Toda medida envolve a comparação entre 

grandezas de mesmo tipo, isto é, podemos 

comparar a altura da girafa com a altura do 

cachorro, ou o peso do cavalo com o peso da 

girafa. Contudo, não haveria sentido em com-

pararmos o peso do cavalo com a altura do 

cachorro, pois são grandezas diferentes.

Podemos medir a altura do cachorro com-

parando-a com a altura do rato. Para isso, é 

preciso verificar quantas vezes a altura do rato 

“cabe” na do cachorro.

Nesse exemplo, podemos verificar que o 

resultado da medida é 5, ou seja, a altura do 

cachorro é 5 vezes a do rato. Nesse caso, di-

zemos que a unidade de medida utilizada foi 

a altura do rato.

Para compararmos duas grandezas de 

mesma espécie, geralmente escolhemos uma 

terceira grandeza como padrão. Ao longo da 

história, muitas referências foram adotadas 

como padrão para estabelecer medidas de com-

primento: o palmo, o polegar, o pé, o passo etc.

Faremos, a seguir, uma atividade envolven-

do medidas de comprimento utilizando dife-

rentes padrões.

Material necessário: palitos de fósforo, ca-

netas, um cinto e um cabo de vassoura.

Orientações: nesta atividade, vocês estarão 

divididos em grupos, que terão a tarefa de me-

dir determinados objetos utilizando diferen-

tes unidades de medida. Serão definidas duas 

categorias de unidades: as provenientes do 

nosso corpo (polegada, palmo, passo e bra-

ços estendidos) e as provenientes de objetos 

do cotidiano (palito de fósforo, caneta, cinto 

e cabo de vassoura). 
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Unidades de medida não padronizadas

Corpo humano Objetos do cotidiano

Polegar Palito de fósforo

Palmo aberto Caneta

Passo simples Cinto

Longitude dos braços abertos Cabo de vassoura
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Polegar

Polegada
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Comparação: verifiquem quantas ve-

zes o padrão escolhido “cabe” no objeto a 

ser medido. Por exemplo: se, para medir o 

comprimento de uma mesa, escolhermos 

o comprimento de um livro como padrão, 

teremos de contar quantas vezes o compri-

mento do livro “cabe” no comprimento da 

mesa. O resultado dessa medida poderá ser 

um número inteiro se o livro “couber” um 

número exato de vezes na mesa. Por exem-

plo, 4 vezes. Nesse caso, o resultado da 

medida é o número 4. Dizemos que a mesa 

mede 4 unidades “livro”.

Ou, então, pode ser um número “quebra-

do”, isto é, um número entre dois valores in-

teiros. Se no comprimento da mesa “couber” 

mais do que 4 e menos do que 5 vezes o com-

primento do livro, para medir o comprimen-

to total da mesa, precisaremos determinar a 

Objetos
Unidades provenientes do  

corpo humano
Unidades provenientes dos 

objetos do cotidiano

Comprimento de um lápis

Altura de um aluno

Comprimento de uma carteira

Comprimento da sala

Largura da lousa

fração do comprimento do livro que torna 

a comparação válida. Por exemplo: 4 livros 

mais 
2

3
 de um livro. O resultado da medida é 

o número misto 4 2

3
.

Agora, com seu grupo, determine a medida 

dos seguintes objetos: comprimento de um lá-

pis; altura de um aluno; comprimento de uma 

carteira; comprimento da sala; largura da lousa. 

Para cada objeto medido, escolham qual é 

a unidade-padrão mais adequada. Para cada 

objeto, usem duas unidades diferentes: uma 

do corpo e outra de um objeto do cotidiano. 

Registrem os resultados de suas medidas na 

tabela a seguir. 

Após a finalização da tarefa, os resultados ob-

tidos pelos grupos serão compartilhados e discuti-

dos coletivamente, sob a orientação do professor.

Comparação dos resultados e conclusão  
da atividade

Por fim, os resultados obtidos por grupo 

e as escolhas das unidades devem ser compa-

rados. As unidades utilizadas podem variar 

de grupo para grupo, mas é esperado que a 

maioria escolha o polegar ou o palito para 

medir o lápis; palmos ou canetas para medir 

a carteira; e passos, braços abertos, cintos ou 

cabos de vassoura para medir o aluno, a lousa 

e a sala. Nesse momento, pode ser interessan-

te verificar se algum grupo notou que a altu-

ra de uma pessoa é aproximadamente igual à 

longitude dos braços abertos.
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É muito provável que as medidas obtidas 

em cada grupo não sejam iguais, uma vez que 

esses processos envolvem muitas imprecisões. 

As maiores discrepâncias devem ocorrer nas 

medidas feitas com partes do corpo. Um alu-

no pode ter a palma mais larga que outro, ou 

o passo mais aberto. Isso significa que essas 

unidades são inadequadas para determinar 

com precisão certas medidas. Por causa de 

tais imprecisões, pode-se explicar aos alunos 

que foram criados os padrões de medida, cujo 

tamanho é fixado por norma. O mais conheci-

do deles é o sistema métrico decimal, que será 

explorado na Situação de Aprendizagem 8.

Uma ideia importante que deve ser discu-

tida com os alunos é a de que todo processo 

de medida envolve algum grau de imprecisão, 

mesmo quando utilizamos réguas milimetra-

das, trenas ou fitas métricas. Por melhor que 

seja o instrumento de medida utilizado, ele 

sempre indicará um resultado aproximado da 

grandeza que se quer medir; pelo fato de os 

instrumentos possuírem as próprias limitações 

físicas, a avaliação humana sempre é precisa.

1. Com base nos resultados obtidos pela clas-

se, responda às seguintes questões:

a) Quais foram as unidades de medida usadas 

para medir o comprimento da carteira?
O mais provável é que se utilizem o palmo ou a caneta para 

medir o comprimento de uma carteira.

b) A longitude dos braços abertos é uma 

unidade adequada para medir o com-

primento de um lápis? Por quê?

Não, porque ela é muito maior que o objeto a ser medido. 

Nesse caso, seria conveniente usar o polegar ou o palito de 

fósforo.

c) Houve diferença entre as medidas ob-

tidas em cada grupo? Se sim, quais se-

riam as causas dessa diferença?

Resposta provável: sim, por causa da diferença de tamanho 

dos padrões escolhidos, principalmente as partes do corpo 

humano. A palma e o passo de um aluno podem ser maiores 

que os do outro.

Considerações sobre a avaliação 

Espera-se que, ao final desta Situação de 

Aprendizagem, os alunos sejam capazes de 

compreender que toda medida é uma com-

paração entre duas grandezas de mesma na-

tureza, sendo que uma delas é tomada como 

unidade. Ao se utilizarem unidades não padro-

nizadas, os resultados podem variar de pessoa 

para pessoa, conforme o tamanho da unidade 

adotada. Daí a necessidade de se adotar unida-

des de medida padronizadas.

A avaliação desse conteúdo específico pode 

ser feita ao longo do desenvolvimento da ativi-

dade. Não há necessidade de uma avaliação mais 

formal, uma vez que o mais importante, neste 

caso, é a participação do aluno na atividade e nas 

discussões. Acompanhando o processo, o profes-

sor pode questionar os alunos sobre os resultados 

obtidos e verificar se eles se apropriaram dos co-

nhecimentos mínimos citados no parágrafo an-

terior. A formalização dos processos de medida 

será feita na Situação de Aprendizagem 8, com a 

introdução do sistema métrico decimal.
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 8 
MEDIDAS E TRANSFORMAÇÕES

Conteúdos e temas: sistema métrico decimal; unidades de comprimento, massa e capacidade. 

Competências e habilidades: compreender a necessidade de adoção de unidades padroniza-
das para estabelecer medidas precisas e universais; conhecer os múltiplos e submúltiplos do 
metro, quilograma e litro; realizar estimativas sobre as dimensões de um objeto com base na 
escolha de uma unidade adequada; efetuar transformações de unidades.

Sugestão de estratégias: resolução de atividades e exercícios envolvendo estimativas e trans-
formações de unidades de medida.

Roteiro para aplicação da Situação 
de Aprendizagem 8

Unidades de comprimento

Como vimos na Situação de Apren dizagem 

anterior, as imprecisões decorrentes da não pa-

A criação do metro

Antigamente, a utilização de unidades de medida como o palmo ou o passo cau-
sava uma série de problemas para as pessoas, principalmente no comércio. Como 

determinar a medida exata de um produto se a unidade-padrão variava de tamanho? O de-
senvolvimento das grandes cidades e o consequente aumento de intercâmbio entre os povos 
geraram a necessidade de estabelecer padrões estáveis e confiáveis para as medidas.

Um desses padrões foi o metro. A palavra “metro” vem do grego métron, que significa medi-
da. O metro foi criado no final do século XVIII por uma comissão de cientistas, da qual faziam 
parte os matemáticos Pierre Simon Laplace e Joseph-Louis Lagrange. Ao contrário dos outros 
padrões de medida, que tinham o corpo humano como referência, o metro foi definido com 
base no meridiano terrestre.

Assim, a primeira definição do metro foi a seguinte: a décima milionésima parte da distân-
cia entre o polo Norte e o Equador, ao longo do meridiano que passava por Paris. Imagine a 
quarta parte do meridiano terrestre dividida em 10 milhões de partes iguais. Cada uma dessas 
partes mede 1 metro.

Porém, em virtude da pouca praticidade em se determinar tal distância, o comprimento do 
metro foi registrado em uma barra metálica de platina e irídio, que está guardada na cidade 

dronização das unidades de medida informais 

geraram a necessidade de padrões mais consis-

tentes e normativos. 

Dentre esses padrões, o que ficou mais co-

nhecido foi o metro.



88

Polo Norte

Linha do Equador

Paris

10 milhões 
de metros

1. Com base no texto apresenta-

do na seção Leitura e análise de 

texto, responda às seguintes 

questões: 

a) Por que houve a necessidade de se criar 

uma unidade-padrão internacional para 

medidas de comprimento?

Porque as unidades usadas anteriormente variavam de tama-

nho, o que criava uma série de divergências nos resultados 

de medidas, principalmente no comércio entre diferentes 

países ou regiões.

b) Dê um exemplo de situação em que a 

adoção do palmo da mão como unidade 

de medida poderia causar problemas.

Resposta pessoal. Um exemplo possível: usando o palmo da 

mão de uma pessoa como unidade de comprimento, os 

números que indicam as medidas dos objetos podem variar. 

Quando uma corda é medida usando-se o palmo de uma 

criança ou de um adulto, os resultados são diferentes, pois o 

tamanho dos palmos não é o mesmo.

c) Faça um desenho que ilustre a definição 

do padrão metro.

Múltiplos do metro Submúltiplos do metro

quilômetro 
(km)

hectômetro 
(hm)

decâmetro 
(dam)

metro 
(m)

decímetro 
(dm)

centímetro 
(cm)

milímetro 
(mm)

1 000 m 100 m 10 m 1 m

       1
           m
      10

      0,1 m

        1
              m
      100

      0,01 m

         1
                m
      1 000

      0,001 m

de Sèvres, na França. Construído o padrão, cópias exatas foram distribuídas para diversos 
países, que passaram a adotar o metro como unidade-padrão de medida.

Em 1960, foi criado o Sistema Internacional de Unidades (SI), que definiu os prefixos para 
os múltiplos e submúltiplos das principais unidades de medida: metro (comprimento), quilo-
grama (massa), segundo (tempo) etc. Essas divisões seguiram o mesmo princípio do sistema 
numérico decimal, em que cada unidade corresponde a dez unidades da posição anterior. 
Não é por acaso que os três primeiros submúltiplos do metro possuem o mesmo prefixo das 
três primeiras casas decimais: decímetro, centímetro e milímetro. 

A tabela a seguir mostra os principais múltiplos e submúltiplos do metro.
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d) Com base nas informações do texto, 

determine quantos quilômetros mede o 

meridiano terrestre.

Se 1/4 do meridiano terrestre mede 10 milhões de metros, 

então o meridiano terrestre completo será igual a 40 milhões 

de metros, ou 40 mil quilômetros.

2. Associe os elementos a seguir com a medi-

da mais apropriada:

I. Altura de uma criança

II. Comprimento de uma sala

III. Distância entre duas cidades

IV. Largura de uma borracha

V. Comprimento de um livro

VI. Espessura de um grafite de lápis

a) 1,5 centímetro

b) 1,5 metro

c) 2 decímetros

d) 10 metros

e) 2 milímetros

f) 200 quilômetros

I – b.

II – d.

III – f.

IV – a.

V – c.

VI – e.

3. Responda às questões a seguir, utilizando 

notação fracionária ou decimal:

a)  Quantos centímetros equivalem a 1 metro?

100 cm.

b)  Quantos metros equivalem a 1 milímetro?

0,001 m ou 
1 000

1
 m. 

c)  Quantos milímetros equivalem a 1 cen-

tímetro? 

10 mm.

d)  Quantos centímetros equivalem a 10 

metros? 

1 000 cm.

e)  Quantos centímetros equivalem a 1 mi-

límetro? 

0,1 ou 
10

1
 cm.

É importante apresentar aos alunos ou-

tras unidades de medida de comprimento 

que ainda são usadas em alguns países, e 

até mesmo no Brasil, em situações bastante 

específicas. É o caso da polegada, utilizada 

como referência de medida para diâmetros 

de canos, tela de tevê, porcas e parafusos etc. 

Além da polegada, existem a jarda, a milha 

e o pé, que são usados com mais frequência 

nos países de língua inglesa. A seguir, uma 

tabela de conversão dessas medidas para o 

Sistema Internacional:

1 polegada 2,54 cm

1 pé 30,48 cm

1 jarda 91,44 cm

1 milha 1 609,34 m
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4. A régua a seguir possui medidas 

em centímetros (na parte superior) 

e polegadas (na parte inferior). 

Usando-a, determine as seguintes medidas:

a) 5 centímetros em polegadas:

aproximadamente 1,9 polegada

b)  2 polegadas em centímetros: 

aproximadamente 5 centímetros

c)  5 polegadas em centímetros: 

12,7 centímetros

d)  10 centímetros em polegadas: 

aproximadamente 3,9 polegadas

e)  1 polegada em centímetros: 

aproximadamente 2,5 centímetros 

5. A polegada é a unidade comumente usada 

para medir a tela dos televisores. Essa me-

dida refere-se ao comprimento da diagonal 

da tela. A figura a seguir mostra um televi-

sor de 32 polegadas.

a) Quantos centímetros tem a diagonal da 

tela desse televisor?

Aproximadamente 81,28 cm (mas, se for usada a régua da 

atividade anterior, a resposta será aproximadamente 80 cm).

b) Se a diagonal da tela de um televisor 

mede 1 metro, quantas polegadas, apro-

ximadamente, tem esse televisor?

Entre 39 e 40 polegadas.

Na linguagem cotidiana, usa-se com 

frequên cia a palavra “peso” para designar 

“massa”,  embora, em termos físicos, elas te-

nham significados diferentes. Quando falamos 

que uma pessoa “pesa” 60 quilos, na verdade, 

estamos nos referindo à sua massa. Em ter-

mos físicos, massa é a medida da quantidade 

de matéria de um corpo, ao passo que peso é a 

força da gravidade que age sobre uma massa. 

Não há necessidade, neste momento, de apro-

fundar tais conceitos, uma vez que isso será 

estudado, mais adiante, nas aulas de Ciências 

e de Física. Basta enfatizar a ideia de que va-

mos estudar as unidades de medida de massa, 

e não as de peso. 

Antes de introduzir as unidades de medi-

da de massa, é importante retomar a ideia 

de que todo processo de medida é uma com-
paração entre grandezas de mesma nature-

za. Pergunte aos alunos como eles medem 

a massa dos objetos – muito provavelmente, 

a balança será mencionada. Procure discu-

tir com eles o princípio de funcionamento 

de uma balança de pratos, que ilustra muito 

bem o processo de comparação entre mas-

sas de objetos diferentes.
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Assim como ocorre com as unidades de 

comprimento, é preciso adotar uma unidade-

-padrão convencionada para realizar medidas 

de objetos com precisão e de forma universal. 

Em 1887, o Comitê Internacional de Pesos e 

Medidas definiu o grama como sendo a unida-

de-padrão para a medida de massa. A palavra 

“grama” deriva de “grão”. Acredita-se que isso 

se deva ao fato de que o grão de algum cereal 

tenha sido utilizado como uma das primeiras 

unidades de medida de massa. Com o sistema 

métrico, o grama foi definido como a massa de 

1 centímetro cúbico de água na temperatura de 

4 ºC. Há um protótipo do quilograma (1 000 g), 

de formato cilíndrico e composto por irídio e 

platina, guardado no Museu Internacional de 

Pesos e Medidas, na França.

A estrutura das unidades de massa é simi-

lar à das unidades de comprimento. Proponha 

que os alunos descubram as relações de equi-

valência entre as unidades de massa, como su-

gerido na próxima atividade. 

6. Faça uma pesquisa e descubra 

qual é a diferença de significado 

entre as palavras peso e massa.

Na linguagem cotidiana, usa-se com frequência a palavra 

“peso” para designar “massa”, embora, em termos físicos, elas 

tenham significados diferentes. Quando falamos que uma 

pessoa “pesa” 60 quilos, na verdade estamos nos referindo à 

sua massa. Em termos físicos, massa é a medida da quantida-

de de matéria de um corpo, e peso é a força da gravidade 

que age sobre uma massa.

Unidades de massa

 7. Com base na tabela dos múl-

tiplos e submúltiplos do metro, 

complete a tabela a seguir com 

o valor de cada múltiplo e submúltiplo das 

unidades de massa.

Múltiplos do grama Submúltiplos do grama

quilograma
(kg)

hectograma
(hg)

decagrama
(dag)

grama
(g)

decigrama
(dg)

centigrama
(cg)

miligrama
(mg)

1 000 g 100 g 10 g 1 g 10

1
 g

0,1 g

100

1

 g

0,01 g

1 000

1
 g

0,001 g
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Comentário: assim como acontece com as uni-

dades de comprimento, não é necessário que os 

alunos saibam o nome de todas essas unidades 

de massa, uma vez que apenas algumas são usa-

das com frequência no cotidiano, por exemplo, 

quilograma, grama e miligrama. O objetivo prin-

cipal com o preenchimento dessa tabela é obser-

var regularidades com relação aos prefixos e aos 

valores de equivalência entre as unidades, consta-

tar também similaridade tanto com o sistema de 

numeração decimal quanto com as unidades de 

medida de comprimento. Outra unidade bastante 

utilizada e que deve ser conhecida dos alunos é a 

tonelada, que equivale a 1 000 quilos. 

8. Responda às questões a seguir:

a)  Quantos gramas há em 1 quilograma? 

1 000 g.

b)  Quantos miligramas há em 1 quilograma?

1 000 000 mg. 

c)  Quantos quilogramas há em 1 tonelada?

1 000 kg.

d)  Quantos gramas há em 1 tonelada? 

1 000 000 g.

e)  Quantos quilogramas equivalem 1 grama?
0,001 kg ou 

1 000

1  kg.

Outras unidades de massa comumen-

te usadas são a arroba (≈ 15 quilos), a onça  

(≈ 28,35 gramas), a libra (≈ 453,6 gramas) e o 

quilate (≈ 0,2 grama). Uma atividade interes-

sante que pode ser proposta aos alunos é uma 

pesquisa a respeito das situações em que es-

sas unidades são geralmente usadas. A arroba 

para designar a massa da carne bovina, a onça 

para o ouro, o quilate para pedras preciosas, 

a libra em alguns países de língua inglesa etc. 

9. Faça uma pesquisa e descubra 

quanto valem as seguintes unida-

des de medida de massa e em que 

situações geralmente são utilizadas.

1 arroba 15 quilogramas

1 onça 28,35 gramas

1 libra 453,6 gramas

1 quilate 0,2 grama

 Situações em que são utilizadas
A arroba é geralmente utilizada para designar a massa da 

carne bovina; a onça, para medir o peso do ouro; o quilate, 

para pedras preciosas; e a libra, como unidade de medida de 

massa em países de língua inglesa. 

Unidades de capacidade ou volume

Embora a unidade do Sistema Internacional 

para volume seja o metro cúbico (m3), ainda é 

muito comum o uso do litro como referência 

de medida de capacidade. O litro equivale a um 

decímetro cúbico. Nesta Situa ção de Aprendi-

zagem, vamos utilizar o litro como unidade de 

medida padrão para determinar a capacidade 

volumétrica de um objeto, não apenas por ser 

uma unidade mais familiar para os alunos, mas 

também porque o estudo das medidas de área 

e de volume será feito nas séries/anos seguintes. 

O importante, neste momento, é mostrar que a 

estrutura de múltiplos e submúltiplos do litro 

segue os mesmos prefixos usados para o metro 

e o quilograma. Assim, 1 decalitro representa 

10 litros e 1 mililitro, a milésima parte do litro. 
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A estimativa é uma parte importante do co-

nhecimento matemático e é desejável que o alu-

no saiba observar objetos e estimar suas dimen-

sões e outras grandezas, como massa, volume, 

área etc. Como o nosso sistema de referência é 

o métrico, vamos propor algumas atividades em 

que os alunos tenham de estimar as grandezas 

de alguns objetos. Na atividade 10, os alunos 

apontam a unidade de medida mais adequada 

para medir determinados objetos. Na atividade 

11, o desafio passa a ser maior, pois deverão dar 

um valor aproximado para algumas medidas. 

Como o resultado de uma medida pode 

ser expresso de diferentes maneiras, devemos  

ser capazes de realizar mudanças de unidades, 

de modo a apresentá-lo da forma mais adequa-

da. Se quisermos exprimir a medida da espessu-

ra de um fio de cabelo ou a distância da Terra ao 

Sol, o metro não é a unidade mais adequada. 

As atividades 12 a 15 solicitam que o aluno rea-

lize algumas transformações de unidades e que 

indique a medida mais adequada para expres-

sar determinadas grandezas.

Estimativas

10. Indique a unidade de medi-

da mais adequada para medir 

as seguintes grandezas:

a) a largura de uma caixa de fósforos;

Centímetro.

b) o comprimento de uma sala de aula;

Metro.

c) a espessura de um palito de fósforo;

Milímetro.

d) a largura de uma rua;

Metro.

e) a distância entre duas cidades;

Quilômetro.

f) a massa de uma caixa de fósforos;

Grama.

g)  a massa de uma pessoa;

Quilograma.

h) a massa de um grão de arroz;

Miligrama.

i) o volume de uma lata de refrigerante;

Mililitro.

j) o volume de uma banheira.

Litro.

11. Dê um valor aproximado para:

a) o comprimento de uma caixa de fósforos;

Entre 4,5 e 6 centímetros.

b) a largura de uma folha de jornal aberta;

Aproximadamente 63 centímetros.

c) a altura em que se encontra uma cesta 

de basquete;

Aproximadamente 3 metros.

d) o comprimento de um campo de fute-

bol oficial;

Entre 90 e 120 metros.

e) as dimensões de uma folha de caderno;

Aproximadamente 30 cm por 20 cm.

f) o diâmetro de uma bola de futebol;

Aproximadamente 22 centímetros.

g) a massa de um ovo de galinha;

Entre 50 e 70 gramas.

h) a massa de um abacaxi;

Entre 1,5 e 2 quilos.

i) o volume de uma bola de futebol;

Aproximadamente 5,6 litros.
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j) o volume de uma lata de refrigerante.

Aproximadamente 350 mililitros.

Transformação de medidas

12. A distância entre Porto Alegre 

e Belo Horizonte é de 1 712 000  

metros. Expresse essa distância em:

Mapa ilustrativo sem escala. Elaborado especialmente para o 
São Paulo faz escola.

a) quilômetros: 

1 712 quilômetros.

b) centímetros:

171 200 000 centímetros.

c) Qual das unidades anteriores lhe parece 

mais adequada para expressar essa dis-

tância?

Quilômetros.

13. A espessura de um fio de nylon é de, apro-

ximadamente, 0,0001 metro. Expresse essa 

medida em:

a) centímetros: 

0,01 centímetro.

b) milímetros: 

0,1 milímetro.

c) Qual das unidades anteriores lhe pare-

ce mais adequada para expressar essa 

espessura?

Milímetros. 

14. A altura da órbita da Estação Espacial 

é, em média, de 360 000 metros. Expresse 

essa distância em:
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a) milímetros:

360 000 000 milímetros.

b)  quilômetros:

360 quilômetros.

c)  Qual das unidades anteriores lhe parece  

mais adequada para expressar essa altura?

Quilômetros.

15. A massa de um elefante é de, aproxima-

damente, 7 000 quilos. Expresse essa 

medida em:

a) gramas:

7 000 000 gramas.

b)  toneladas:

7 toneladas.

c) Qual das unidades anteriores lhe parece 

mais adequada para expressar a massa 

de um elefante?

A tonelada.

Considerações sobre a avaliação 

Ao final desta Situação de Aprendiza-

gem, espera-se que os alunos tenham com-

preendido as principais características do 

sistema métrico decimal e das unidades de 

medida do Sistema Internacional para com-

primento, massa e volume. A avaliação da 

aprendizagem dos alunos em relação a es-

ses conteúdos poderá ser feita pela aplica-

ção de atividades similares às propostas 

ao longo da Situação de Aprendizagem.  

Os livros didáticos, em geral, trazem gran-

de variedade de problemas que envolvem 

unidades de medida, que também podem 

ser propostos aos alunos para avaliar sua 

aprendizagem. 

As expectativas mínimas de aprendizagem 

em relação a esses conteúdos são as seguintes:

 compreender a necessidade da ado-

ção de unidades padronizadas para 

estabelecer medidas precisas e mais 

universais;

 conhecer os múltiplos e submúltiplos do 

metro, do grama e do litro;

 saber fazer estimativas sobre as dimen-

sões de um objeto pela escolha de uma 

unidade adequada (quilômetro, metro, 

centímetro etc.);

 efetuar transformações de unidades 

para expressar uma medida adequa-

damente.
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Na Situação de Aprendizagem 1, pode ha-

ver muita diferença de desempenho entre os 

alunos no desenvolvimento do cálculo mental. 

Alguns podem apresentar mais dificuldades 

que outros, principalmente quando o domínio 

da tabuada não está plenamente consolidado. 

Nesses casos, o professor pode propor ativida-

des de recuperação que privilegiem a observa-

ção de regularidades na tabela de tabuada. Por 

exemplo, observando que alguns resultados 

da tabuada do 6 coincidem com os da tabuada 

do 3, os da tabuada do 8 coincidem com os da 

tabuada do 4, e assim por diante. Observando 

essas regularidades, o aluno pode se apropriar 

dos resultados sem ter de ficar somente na me-

morização isolada de cada tabuada.

Caso as expectativas mínimas de apren-

dizagem não tenham sido plenamente atin-

gidas pela maioria dos estudantes, ao final 

da Situação de Aprendizagem 2 o professor 

poderá utilizar algumas aulas para fazer 

uma sistematização dos conteúdos estuda-

dos, procurando mostrar as articulações 

entre eles. Pode, por exemplo, mostrar que 

as ideias de múltiplo e divisor estão direta-

mente ligadas, pois um número só é divisível 

por outro se o primeiro for múltiplo do se-

gundo. Outra possibilidade é destacar que 

a decomposição de um número em fatores 

envolve dois conceitos estudados: os núme-

ros primos e a potenciação. Após essa sis-

tematização, é possível propor aos alunos 

que refaçam os exercícios ou atividades já  

trabalhadas em sala de aula, ou até mesmo 

de avaliações anteriormente realizadas. Nes-

se percurso, pode-se observar o movimento 

de aprendizagem dos alunos com relação às 

expectativas de aprendizagem já definidas. 

O início da Situação de Aprendizagem 4 

pode ser uma boa oportunidade para reto-

mar o conceito de fração. Tendo sido o foco 

da Situação de Aprendizagem 3, o conceito 

de fração continuará a ser trabalhado, ago-

ra com o objetivo de desenvolver a ideia de 

equivalência, de modo a viabilizar as opera-

ções básicas entre números fracionários. 

Ao final dessa Situação de Aprendiza-

gem, é importante que seja feita uma siste-

matização dos conteúdos relativos às fra-

ções, englobando as unidades 6, 7 e 8 deste 

Caderno. Esse momento pode ser bastante 

esclarecedor para os alunos, especialmente 

àqueles que indicarem não ter atingido a 

aprendizagem esperada sobre o tema. 

Caso alguns alunos ainda apresentem dúvi-

das sobre as operações estudadas, o professor 

pode propor a realização de outros exercícios 

e problemas referentes ao tema, relacionan-

do o significado das operações entre frações 

ao significado da representação fracionária.  

Além disso, sempre que possível, deve recor-

rer ao uso da língua materna. Tais exercícios 

podem ser encontrados na maior parte dos li-

vros didáticos.

ORIENTAÇÕES PARA RECUPERAÇÃO
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A avaliação de aprendizagem deve ser um 

processo contínuo. Durante a realização das 

atividades, o professor deve estar atento para 

eventuais dificuldades dos alunos. Essa ob-

servação é fundamental para que o professor 

consiga propor, ao longo do processo, ativi-

dades de recuperação que ajudem o aluno a 

acompanhar melhor o curso e obter sucesso 

na realização das atividades. 

O processo de refação de exercícios, provas 

e atividades é um recurso que pode ser utili-

zado e constitui uma forma de recuperação 

contínua que ajuda o aluno a se apropriar 

dos conceitos estudados. Para isso, é neces-

sário que o professor dedique um tempo de 

sua aula para a discussão dos erros mais fre-

quentes, dando subsídios aos alunos para que 

refaçam as atividades. Além disso, o profes-

sor pode lançar mão de uma aula expositiva 

com o intuito de sistematizar os conceitos e 

procedimentos estudados, e ajudar o aluno a 

organizar o seu conhecimento em relação aos 

números decimais e aos sistemas de medida.

Caso os alunos tenham dificuldade em 

comparar números decimais, pode-se propor 

uma atividade prática utilizando as figuras 

do material dourado, conforme ilustrado na 

atividade 4 da Situação de Aprendizagem 6. 

Peça que os alunos se organizem em duplas e, 

usando papel quadriculado, recortem 5 qua-

drados de lado 10 cm, 10 retângulos de lados 

1 cm e 10 cm, e 100 quadradinhos de lado  

1 cm. A seguir, escreva na lousa dois números 

decimais diferentes e solicite aos alunos que 

representem esses números usando o material 

recortado. Cada aluno da dupla representa 

um dos números. Em seguida, eles devem di-

zer qual número é maior. Por exemplo: se os 

números forem 2,03 e 2,3, teremos a seguinte 

situação:

Aluno 1: 2,03

Aluno 2: 2,3

Comparando as figuras, eles devem con-

cluir que 2,3 é maior que 2,03. Essa é uma 

sugestão de estratégia que pode ajudar na 

compreensão do sistema decimal e na lei-

tura e comparação de números decimais. 

Outras atividades podem ser propostas pelo 

professor, tendo em vista as expectativas de 

aprendizagem.

Com relação aos sistemas de medidas, 

recomenda-se trabalhar com problemas prá-

ticos envolvendo unidades de medidas conhe-

cidas. Os livros didáticos costumam trazer 

problemas com o cálculo de medidas de com-

primento, massa e volume de objetos do coti-
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diano. Além disso, o professor pode solicitar 

uma atividade de pesquisa na qual os alunos 

procurem descobrir as unidades de medidas 

de massa ou volume existentes em embalagens 

de alimentos e bebidas, como lata ou garrafa 

de refrigerante, saco de arroz, pote de iogurte, 

lata de tomate etc.

As expectativas mínimas de aprendizagem  

com relação a esses conteúdos são:

 compreender a necessidade da ado-

ção de unidades padronizadas para 

estabelecer medidas precisas e mais  

universais;

 conhecer os múltiplos e submúltiplos do 

metro, do grama e do litro;

 saber fazer estimativas sobre as dimen-

sões de um objeto pela escolha de uma 

unidade adequada (quilômetro, metro, 

centímetro etc.);

 efetuar transformações de unidades para 

expressar uma medida adequadamente.

Caso julgue necessário aprofundar o estu-

do de algum tema apresentado neste Caderno, 

sugerimos:

CARDOSO, Virgínia Cardia. Materiais di-

dáticos para as quatro operações. São Paulo: 

CAEM-IME-USP, 2005.

COSTA, Eliane Moreira da. Matemática e 

origami: trabalhando com frações. Rio de Ja-

neiro: Ciência Moderna, 2007.

RECURSOS PARA AMPLIAR A PERSPECTIVA DO PROFESSOR  
E DO ALUNO PARA A COMPREENSÃO DO TEMA

SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Edu-

cação. Experiências matemática 5a série. São 

Paulo: SE/CENP, 1994.

IMENES, Luiz Márcio. Vivendo a matemá-

tica: a numeração indo-arábica. São Paulo: 

Scipione, 1989.

______. Vivendo a matemática: os números na 

história da civilização. São Paulo: Scipione, 

1989.



99

Matemática – 5ª série/6º ano – Volume 1

A tabela a seguir mostra onde estão contemplados os conteúdos do volume 1 da  

5a série/6o ano, nas edições de Experiências matemáticas:

Conteúdo Atividade Página

Operações com naturais
3. Os algoritmos 37

5. Situações-problema 51

Múltiplos e divisores

9. Múltiplos e divisores 93

10. Brincando com divisores 107

14. O maior divisor comum 135

15. O menor múltiplo comum 143

20. As técnicas facilitam a nossa vida 187

26. É divisível 265

Números primos
13. Os primos 129

20. As técnicas facilitam a nossa vida 187

Potências
4. Potenciação 41

38. Problemas e potenciação 395

Frações

17. Composição/decomposição de um número racional 157

18. Entendendo o sistema de numeração decimal 165

22. Operações com decimais 215

Números 
decimais

18. Entendendo os números com vírgula 157

Dando significado à parte não inteira 160

Construindo retângulos 166

Comparando e ordenando decimais 167

22. Operações com decimais 215

Sistemas de 
medidas

7. Segmentos: desenhando e estimando medidas 69

8. Relacionando unidades 77

23. Decimais, frações e medidas de comprimento 215

30. Medindo massas 287

33. Volume/capacidade 317
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Apresentamos, a seguir, as oito principais ex-

pectativas de aprendizagem:

1. Compreender as principais características 

do sistema decimal: contagem, base, valor 

posicional.

2. Conhecer as características e os elementos do 

conjunto dos naturais: números primos, múlti-

plos e divisores e as quatro operações básicas. 

3. Usar as frações para representar medidas não 

inteiras; noção de equivalência entre frações.

4. Compreender os procedimentos e o significado 

das operações de adição e subtração de frações.

5. Compreender o uso da notação decimal 

para representar quantidades não inteiras, 

bem como a ideia de valor posicional.

6. Compreender os procedimentos e o signifi-

cado das operações de adição e subtração 

de números decimais, bem como as trans-

formações deles em frações decimais.

7. Realizar medidas usando padrões e uni-

dades não convencionais; conhecer outros 

sistemas de medida.

8. Conhecer as principais características do 

sistema métrico decimal: unidades, trans-

formações e medidas.

Na página seguinte, apresentamos a grade 

curricular com os conteúdos de Matemática 

de todas as séries/anos do Ensino Fundamen-

tal, destacando-se com um sombreado os con-

teúdos de outras séries/anos e volumes rela-

cionados com o que aqui se apresentou.
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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.

V
ol

um
e 

2

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.

QUADRO DE CONTEÚDOS DO  

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

O sombreado assinala os conteúdos relacionados aos trabalhados neste volume.
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